
                            แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ประจ าปี 2563

ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

1 อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมศพด.คอนเมือง กิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ 11,850 1)ค่าอาหารกลางวัน

พัฒนาการและดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย จ านวน 70 คน 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(พฤษภาคม - กรกฏาคม 2563) 3)ค่าวิทยากร

4)ค่าป้ายโครงการ

5)ค่าวัสดุในการอบรม

2 อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อท่ีมักจะ ศพด.หนองบัวโคก กิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ 12,150 1)ค่าอาหารกลางวัน

เกิดในศูนย์เด็กเล็ก อสม. จ านวน 60 คน 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(พฤษภาคม - กรกฏาคม 2563) 3)ค่าวิทยากร

4)ค่าป้ายโครงการ

5)ค่าวัสดุในการอบรม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มเด็กวัยเรียนและ 19,200     1)ค่าอาหารกลางวัน

 และการจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจ จัดบริการสาธารณสุขของ เยาวชน จ านวน 90 คน 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

TO BE NUMBER ONE หน่วยบริการ สถานบริการ ผู้น าชุมชน 30 คน 3)ค่าวัสดุในการอบรม

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยงานสาธารณสุข 4)ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

ข้อ 10(1)

รพ.สต.บ้านวัด

ศพด.

หน้าท่ี 1



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

4 โครงการรณรงค์ รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 12,250     1)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าตรวจถ่ายภาพรังสีปอด

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 70 คน

หน่วยงานสาธารณสุข

ข้อ 10(1)

5 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 17,160     1)ค่าอาหารกลางวัน

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดัน จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

โลหิตสูง หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 104 คน 3)ค่าวัสดุในการอบรม

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยงานสาธารณสุข 4)ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

ข้อ 10(1)

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มเด็กเล็กและเด็ก 17,325     1)ค่าอาหารกลางวัน

ถึง 5 ปีพัฒนาการสมวัย จัดบริการสาธารณสุขของ ก่อนวัยเรียน 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 105 คน 3)ค่าววัสดุในการอบรม

หน่วยงานสาธารณสุข 4)ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

ข้อ 10(1)

7 โครงการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ ผู้ป่วยเร้ือรัง 19,200     1)ค่าอาหารกลางวัน

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จัดบริการสาธารณสุขของ จ านวน 120 คน 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยบริการ สถานบริการ 3)ค่าววัสดุในการอบรม

หน่วยงานสาธารณสุขข้อ 10(1) 4)ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

หน้าท่ี 2



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

8 โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจสุขภาพหญิงกลุ่มอาสาสมัคร สนับสนุนและส่งเสริมการ หญิงต้ังครรภ์ในเขต 8,910 1) ค่านมส าหรับหญิงต้ังครรภ์

ต้ังครรภ์ต าบลเทพาลัย สาธารณสุขประจ าจัดกระบวนการหรือกิจกรรม รับผิดชอบ

(มีนาคม-กันยายน 2563) หมู่บ้านต าบลเทพาสร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 9 คน

ลัย ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

9 โครงการควบคุมป้องกันโรค อสม. หมู่ท่ี 6 สนับสนุนและส่งเสริมการ แกนน าสาธารณสุข 7,560       1)ค่าอาหารกลางวัน

ไข้เลือดออก  และโรคติดต่อท่ีส าคัญ จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ประจ าครอบครัว 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

บ้านหนองพรานปาน สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

(มิถุนายน-กันยายน 2563) ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

10 โครงการควบคุมป้องกันโรค อสม. หมู่ท่ี 7 สนับสนุนและส่งเสริมการ แกนน าสาธารณสุข 7,200       1)ค่าอาหารกลางวัน

ไข้เลือดออก  และโรคติดต่อท่ีส าคัญ จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ประจ าครอบครัว 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

หนองบัวโคก สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60คน

(มีนาคม-กันยายน 2563) ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

11 โครงการคัดกรองและเฝ้าระวัง อสม. หมู่ท่ี 8 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการ ประชาชนท่ัวไป 6,000        1)ค่าอาหารกลางวัน

ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนบ้าน หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ดอนวัว ป้องกันโรคขององค์กรหรือ จ านวน 50 คน

(มีนาคม-กันยายน 2563) กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

หน้าท่ี 3



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

12 โครงการคัดกรองและเฝ้าระวัง อสม. หมู่ท่ี 12 สนับสนุนและส่งเสริมการ ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช 7,560       1)ค่าอาหารกลางวัน

ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนบ้าน จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ผู้น า จิตอาสา 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สระปทุม สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

(มีนาคม-กันยายน 2563) ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

13 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 16 สนับสนุนและส่งเสริมการ แกนน าสาธารณสุข 6,000        1)ค่าอาหารกลางวัน

และโรคติดต่อท่ีส าคัญบ้าน จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ผู้น า จิตอาสา 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

น้อยพัฒนา สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 50 คน

(มีนาคม-กันยายน 2563) ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

14 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 17 สนับสนุนและส่งเสริมการ แกนน าสาธารณสุข 7,200       1)ค่าอาหารกลางวัน

และโรคติดต่อท่ีส าคัญบ้าน จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ผู้น า จิตอาสา 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

โนนคูณพัฒนา สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60 คน

(มีนาคม-กันยายน 2563) ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

หน้าท่ี 4



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

15 โครงการฟ้ืนฟูความรู้ทีม srt รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 17,160     1)ค่าอาหารกลางวัน

ในการควบคุมโรคติดต่อ ปี 2563 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 120 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

หน่วยงานสาธารณสุข 4)ค่าวิทยากร

ข้อ 10(1)

16 โครงการรณรงค์คัดกรองค้นหาผู้ป่วย รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 18,750     1)ค่าอาหารกลางวันส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงาน

วัณโรคและเฝ้ารังโรคติดต่อในชุมชน จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ปี 2563 หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 100 คน 3)ค่าตรวจภาพถ่ายรังสี

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยงานสาธารณสุข เอกซเรย์

ข้อ 10(1)

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 10,980     1)ค่าอาหารกลางวัน

(มีนาคม-กันยายน 2563) จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 82 คน 3)ค่าวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข 4)ค่าป้ายโครงการ

ข้อ 10(1)

รพ.สต.คอนเมือง

หน้าท่ี 5



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

18 โครงการคัดกรองความเส่ียงจากการ รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 12,000      1) ค่าอาหารกลางวัน

ใช้สารเคมีในเกษตรกร จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 100 คน

หน่วยงานสาธารณสุขข้อ 10(1)

19 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 15,960      1)ค่าอาหารกลางวัน

ต้านยาเสพติด จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(มีนาคม-กันยายน 2563) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 120 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

หน่วยงานสาธารณสุข ข้อ10(1) 4)ค่าวิทยากร

20 โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจสุจภาพหญิงอสม. เขตรพ.สต. สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และ 10,260      1)ค่าป้ายโครงการ

ต้ังครรภ์ คอนเมือง จัดกระบวนการหรือกิจกรรม หญิงหลังคลอด 2)นมส าหรับหญิงต้ังครรภ์

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 10 คน

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

21 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 6,960        1)ค่าอาหารกลางวัน

(เมษายน-กันยายน 2563) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 90 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

หน้าท่ี 6



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

22 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 7,560       1)ค่าอาหารกลางวัน

(เมษายน-กันยายน 2563) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 90 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

27 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 3 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 6,360        1)ค่าอาหารกลางวัน

(เมษายน-กันยายน 2563) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 80 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

28 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 4 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 7,560       1)ค่าอาหารกลางวัน

(เมษายน-กันยายน 2563) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 90 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

29 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 5 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 7,560       1)ค่าอาหารกลางวัน

(เมษายน-กันยายน 2563) จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 90 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

หน่วยงานสาธารณสุขข้อ 10(1)

หน้าท่ี 7



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

30 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 11 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 7,560       1)ค่าอาหารกลางวัน

(เมษายน-กันยายน 2563) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 90คน 3)ค่าป้ายโครงการ

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

31 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 13 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 4,800       1)ค่าอาหารกลางวัน

(เมษายน-กันยายน 2563) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 49 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

32 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอสม. หมู่ท่ี 14 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 6,360        1)ค่าอาหารกลางวัน

(เมษายน-กันยายน 2563) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 75 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
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ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

34 โครงการสุขภาพใจ สุขภาพดี ร.ร.บ้านหนองบัว สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มเด็กวัยเรียน/ 33,250     1)ค่าวิทยากร

ส่ิงแวดล้อมสวย ด้วยศาสตร์พระราชา สามัคคี จัดกระบวนการหรือกิจกรรม เยาวชน 2)ค่าจัดซ้ือถังขยะ

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 76 คน 3)ค่าพาหนะเดินทาง

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4)ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2) 5)ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ

6)ค่าวัสดุ/อุปกณ์

7)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

8)ค่าอาหารกลางวัน

9)ค่าป้ายโครงการ

35 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า ร.ร.บ้านตะคร้อ สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มเด็กวัยเรียน/ 14,330     1)ค่าเข้าสวนน้ า

มิตรภาพ 4 จัดกระบวนการหรือกิจกรรม เยาวชน 2)ค่าเช่าชุดว่ายน้ า

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 34 คน 3)ค่าเช่าหมวกใส่ว่ายน้ า

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4)ค่าเช่าห่วงยาง

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2) 5)ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม

6)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

7)ค่าอาหาร

8)ค่าป้ายโครงการ

9)ค่าจ้างเหมายานพาหนะ

โรงเรียน
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ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ

งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕

 ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ

งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

36 โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ร.ร.บ้าน สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มเด็กวัยเรียน/ 27,480     1)ค่าอาหารกลางวัน

คอนเมือง จัดบริการสาธารณสุขของ เยาวชน 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 163 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

หน่วยงานสาธารณสุขข้อ 10(1) 4)ค่าวิทยากร

37 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สาธารณสุข สนับสนุนและส่งเสริมการ พระ 21 รูป 37,570    1)ค่าอาหารกลางวัน

สุขภาพพระสงฆ์ อ าเภอคง จัดบริการสาธารณสุขของ กรรมการวัด 6 วัด 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

หน่วยบริการ สถานบริการ วัดละ 5 คนรวม 30 คน 3)ค่าป้ายโครงการ

หน่วยงานสาธารณสุข จนท.รพ.สต.2คน 4)ค่าวิทยากร

ข้อ 10(1) ประชาชน 50 คน

รวม 103 คน

สรุป สาธารณสุข อ.คง = 37,570

197,555   รพ.สต.บ้านวัด   = 85,135

รพ.สต.คอนเมือง = 74,850

190,470   รพ.สต.บ้านวัด   = 50,430

รพ.สต.คอนเมือง = 64,980

โรงเรียน =75,060

24,000

412,025    

ข้อ 10 (3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณาสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รวม

ข้อ 10 (1) สนับสนุนและส่งเสริมาการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข

เช่น รพ.สต,โรงพยาบาล,สส.อ.คง,กองสาธารณสุข

สาธารณสุข อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อ 10 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกลุ่ม

องค์กรหรือกลุ่มประชาชน (บุคคลท่ีรวมตัวกันต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป ) หรือหน่วยงานอื่น (เช่นโรงเรียน ,สถาบันการศึกษา)

หน้าท่ี 10


