
                            แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ประจ าปี 2564
ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)
หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ี
สนับสนุน ๕ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ ศพด.หนองบัวโคก กิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง 4,750 1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ท่ีพบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. 2) ค่าตอบแทนวิทยากร

บ้านหนองบัวโคก ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 50 คน 3) ค่าป้ายโครงการ

(พฤษภาคม - กรกฏาคม 2564) 4) ค่าสมุดบันทึก ปากกา ซองใส่

เอกสาร

2 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ ศพด.คอนเมือง กิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง 8,850 1) ค่าอาหารกลางวัน

ท่ีพบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม. 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

บ้านคอนเมือง ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 50 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

(พฤษภาคม - กรกฏาคม 2564) 4) ค่าป้ายโครงการ

5) ค่าสมุดบันทึก ปากกา ซองใส่

เอกสาร

3 โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 18,810      1) ค่าอาหารกลางวัน

อาหารปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ยา จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ปลอดภัยในชุมชน หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 90 คน 3) ค่าป้ายโครงการ

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าตอบแทนวิทยากร

ข้อ 10(1) 5) ค่าวัสดุในการอบรม
6) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

ศพด.

รพ.สต.บ้านวัด

หน้าท่ี 1



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ี
สนับสนุน ๕ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

4 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกเกิด รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ หญิงต้ังครรภ์ 10 คน 27,840      1) ค่าอาหารกลางวัน

และส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิด - 5ปี จัดบริการสาธารณสุขของ ประชาชนท่ัวไป 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

มีพัฒนาการสมวัย หน่วยบริการ สถานบริการ ท่ีมีภาวะเส่ียง 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยงานสาธารณสุข จ านวน 90 คน 4) ค่าป้ายโครงการ

ข้อ 10(1) รวม 100 คน 5) ค่านมส าหรับหญิงต้ังครรภ์

5 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 19,960      1) ค่าอาหารกลางวัน

กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดัน จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

โลหิตสูง หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 100 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายโครงการ

ข้อ 10(1) 5) ค่าวัสดุในการอบรม

6 โครงการร่วมมือร่วมใจหญิงไทยให้ รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 15,960      1) ค่าอาหารกลางวัน

ห่างไกลมะเร็งเต้านมและมะเร็ง จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ปากมดลูก หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 100 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายโครงการ

ข้อ 10(1)
7 โครงการควบคุมป้องกันโรคหลอดเลือด รพ.สต.บ้านวัด สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง 19,960      1) ค่าอาหารกลางวัน

สมองและหลอดเลือดหัวใจ จัดบริการสาธารณสุขของ จ านวน 100 คน 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยบริการ สถานบริการ 3) ค่าป้ายโครงการ

หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าตอบแทนวิทยากร

ข้อ 10(1) 5) ค่าวัสดุในการอบรม

หน้าท่ี 2



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ี
สนับสนุน ๕ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

8 โครงการชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม. หมู่ท่ี 6 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 8,160        1) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าป้ายโครงการ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
9 โครงการชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม. หมู่ท่ี 7 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 10,560      1) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 80 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าป้ายโครงการ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
10 โครงการชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม. หมู่ท่ี 8 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 6,960        1) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 50 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าป้ายโครงการ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
11 โครงการชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม. หมู่ท่ี 12 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 10,560      1) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 80 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าป้ายโครงการ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

หน้าท่ี 3



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ี
สนับสนุน ๕ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

12 โครงการชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม. หมู่ท่ี 16 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 6,960        1) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 50 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าป้ายโครงการ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
13 โครงการชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม. หมู่ท่ี 17 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 8,160        1) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าป้ายโครงการ

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

14 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.คอนเมือง
สนับสนุนและส่งเสริมการ

ประชาชนท่ัวไป 13,200      1) ค่าอาหารกลางวัน

กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเส่ียง โรคเร้ือรัง จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ปี 2564 หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 100 คน 3) ค่าวิทยากร

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยงานสาธารณสุข
ข้อ 10(1)

15 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 9,600        1) ค่าอาหารกลางวัน
โรคติดต่อส าคัญ ปี 2564 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 70 คน 3) ค่าวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข ข้อ 10(1)

รพ.สต.คอนเมือง

หน้าท่ี 4



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ี
สนับสนุน ๕ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

16 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มหญิงต้ังครรภ์ 16,950      1) ค่าอาหารกลางวัน

วันแรกของชีวิต จัดบริการสาธารณสุขของ และหญิงหลังคลอด 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 100 คน 3) นมส าหรับหญิงต้ังครรภ์

หน่วยงานสาธารณสุข
ข้อ 10(1)

17 โครงการสตรีไทยห่วงใยใส่ใจ รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 13,200      1) ค่าอาหารกลางวัน

ตรวจเต้านมและมะเร็งปากมดลูก จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ปี 2564 หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 100 คน 3) ค่าวิทยากร

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยงานสาธารณสุข
ข้อ 10(1)

18 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 13,200      1) ค่าอาหารกลางวัน

ทางอากาศ  ปี 2564 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

(มิถุนายน-กันยายน 2564) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 100คน 3) ค่าวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข
 ข้อ10(1)

19 โครงการ "ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรค อสม. หมู่ท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 8,160        1) ค่าป้ายโครงการ

โควิด 19" จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60 คน 3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)

หน้าท่ี 5



ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ี
สนับสนุน ๕ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

20 โครงการ "ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรค อสม. หมู่ท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 11,760      1) ค่าป้ายโครงการ

โควิด 19" จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 90 คน 3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
21 โครงการ "ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรค อสม. หมู่ท่ี 3 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 8,160        1) ค่าป้ายโครงการ

โควิด 19" จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60 คน 3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
22 โครงการ "ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรค อสม. หมู่ท่ี 4 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 11,760      1) ค่าป้ายโครงการ

โควิด 19" จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 90 คน 3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
23 โครงการ "ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรค อสม. หมู่ท่ี 5 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 11,760      1) ค่าป้ายโครงการ

โควิด 19" จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 90 คน 3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร

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

หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ี
สนับสนุน ๕ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

24 โครงการ "ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรค อสม. หมู่ท่ี 11 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 11,760      1) ค่าป้ายโครงการ

โควิด 19" จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 90คน 3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
25 โครงการ "ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรค อสม. หมู่ท่ี 13 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 5,760        1) ค่าป้ายโครงการ

โควิด 19" จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 40 คน 3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
26 โครงการ "ชุมชนร่วมใจ  ต้านภัยโรค อสม. หมู่ท่ี 14 สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 8,160        1) ค่าป้ายโครงการ

โควิด 19" จัดกระบวนการหรือกิจกรรม ท่ีมีภาวะเส่ียง 2) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 60 คน 3) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
โรงเรียน

27 โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า ร.ร.บ้านคอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มเด็กวัยเรียน/ 30,480      1) ค่าอาหารกลางวัน
(มิถุนายน-กันยายน 2564) จัดกระบวนการหรือกิจกรรม เยาวชน 2) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 168 คน 3) ค่าป้ายโครงการ
ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าวิทยากร
กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2)
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ท่ี ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ี
สนับสนุน ๕ ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็น

28 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการ ร.ร.บ้านหนองบัว สนับสนุนและส่งเสริมการ กลุ่มเด็กวัยเรียน/ 31,520      1) ค่าวิทยากร

แพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส สามัคคี จัดกระบวนการหรือกิจกรรม เยาวชน/ครู 2) ค่าป้ายโครงการ

โคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 100 คน 3) ค่าอาหารกลางวัน

(มิถุนายน-กันยายน 2564) ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2) 5) ค่าวัสดุอุปกรณ์

6) ค่าอ่างล้างมือ

29 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการ ร.ร.บ้านหนอง สนับสนุนและส่งเสริมการ นักเรียน/ครู/ 18,310      1) ค่าตอบแทนวิทยากร

แพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส พรานปาน จัดกระบวนการหรือกิจกรรม บุคลากรในโรงเรียน 2) ค่าป้ายโครงการ

โคโรนา 2019 ( COVID-19 ) สร้างเสริมสุขภาพ และการ จ านวน 62 คน 3) ค่าอาหารกลางวัน

ป้องกันโรคขององค์กรหรือ 4) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

กลุ่มประชาชน ข้อ 10(2) 5) ค่าวัสดุอุปกรณ์

สรุป
168,680    รพ.สต.บ้านวัด   = 102,530

รพ.สต.คอนเมือง = 66,150
208,950    รพ.สต.บ้านวัด   = 51,360

รพ.สต.คอนเมือง = 77,280
โรงเรียน = 80,310

13,600
391,230   

ข้อ 10 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกลุ่ม

ข้อ 10 (3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณาสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
รวม

ข้อ 10 (1) สนับสนุนและส่งเสริมาการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
เช่น รพ.สต,โรงพยาบาล,สส.อ.คง,กองสาธารณสุข

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