
มติ
ท่ีประชุม

1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อท่ี ศพด.บ้านคอน กิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง 8,850          1)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อนุมัติ
พบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง เมือง จัดบริการสาธารณสุขของ อสม. 2)ค่าอาหารกลางวัน
ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 50 คน 3)ค่าตอบแทนวิทยากร
(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) หน่วยงานสาธารณสุข 4)ค่าป้ายโครงการ

ข้อ  10(3) 5)ค่าวัสดุ อุปกรณ์
2 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อท่ี ศพด.บ้านหนอง กิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง 8,850          1)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อนุมัติ

พบในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก บัวโคก จัดบริการสาธารณสุขของ อสม. 2)ค่าอาหารกลางวัน
ประจ าปีงบประมาณ 2565 หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 50 คน 3)ค่าตอบแทนวิทยากร
(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) หน่วยงานสาธารณสุข 4)ค่าป้ายโครงการ

ข้อ  10(3) 5)ค่าวัสดุ อุปกรณ์

3 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการ รร.บ้านหนองบัว สนับสนุนและส่งเสริมการจัด นักเรียน ครู 33,440        1)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อนุมัติ
แพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส สามัคคี กระบวนการหรือกิจกรรมสร้าง บุคลากร รร. ผู้ปกครอง 2)ค่าอาหารกลางวัน รายจ่ายท่ี
โคโรนา  2019  (COVID-19) เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จ านวน 101 คน ท่ีประชุมอนุมัติ 3)ค่าตอบแทนวิทยากร  1) - 5)
(มกราคม - กันยายน 2565) ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน 28,640 4)ค่าป้ายโครงการ

ข้อ  10(2) ตัดรายจ่าย 6) 5)ค่าวัสดุ อุปกรณ์
4,800 6)ค่าจ้างเหมาจัดท าอ่างล้างมือ

4 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการ รร.บ้านตะคร้อ สนับสนุนและส่งเสริมการจัด นักเรียน ครู 23,547        1)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อนุมัติ
แพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส (มิตรภาพ4) กระบวนการหรือกิจกรรมสร้าง บุคลากร รร. ผู้ปกครอง 2)ค่าอาหารกลางวัน รายจ่ายท่ี
โคโรนา  2019  (COVID-19) เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จ านวน 51 คน ท่ีประชุมอนุมัติ 3)ค่าตอบแทนวิทยากร  1) - 5)
(พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน 18,747 4)ค่าป้ายโครงการ

ข้อ  10(2) ตัดรายจ่าย 6) 5)ค่าวัสดุ อุปกรณ์
4,800 6)ค่าจ้างเหมาจัดท าอ่างล้างมือ

* ท่ีประชุมอนุมัติรายการรายการค่าใช้จ่าย 1) - 5) รายจ่ายท่ี 6) ไม่อนุมัติค่าจ้างเหมาจัดท าอ่างล้างมือ เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการก่อสร้างจ้างท าของ

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ห้วงเวลาด าเนินการ)

หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕ 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย
ขออนุมัติ

งบประมาณ
เพ่ือใช้จ่ายเป็น

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เทพาลัย ประจ าปี 2565 เสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมค้ังท่ี 1/2565  18 มี.ค. 2565

โรงเรียน

ศพด.

ท่ี

หน้าท่ี 1



มติ
ท่ีประชุม

5 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข รร.บ้านหนอง สนับสนุนและส่งเสริมการจัด นักเรียน 27,660        1)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อนุมัติ
โรงเรียน (อสร.น้อย) พรานปาน กระบวนการหรือกิจกรรมสร้าง จ านวน 30 คน 2)ค่าอาหารกลางวัน
(11-13 พฤษภาคม  2565) เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 3)ค่าตอบแทนวิทยากร

ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน 4)ค่าป้ายโครงการ
ข้อ  10(2) 5)ค่าวัสดุ อุปกรณ์

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ อบต.เทพาลัย สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีประชาชนท่ัวไปท่ีมี 68,750        1)ค่าจัดซ้ือแอลกอฮอล์น้ า 75% อนุมัติ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ภาวะเส่ียง 2)ค่าจัดซ้ือผ้าปิดจมูก
(COVID-19) ประจ าปี 2565 ข้อ  10(5) จ านวน 500 คน 3)ค่าจัดซ้ือถุงมือแพทย์
(มีนาคม - กันยายน 2565) 4)ค่าจัดซ้ือแอลกอฮอล์เจล

5)ค่าจัดซ้ือถุงขยะติดเช้ือ
6)ค่าชุดตรวจ  ATK

7 โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม.หมู่ท่ี  2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริม ประชาชนท่ัวไปท่ีมี 9,360          1)ค่าป้ายไวนิล อนุมัติ
(กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565) สุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่ม ภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารกลางวัน

หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน จ านวน  70   คน 3)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อ่ืน (ข้อ  10 (2) 4)ค่าตอบแทนวิทยากร

8 โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม.หมู่ท่ี  3 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริม ประชาชนท่ัวไปท่ีมี 9,360          1)ค่าป้ายไวนิล อนุมัติ
(กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565) สุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่ม ภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารกลางวัน

หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน จ านวน  70   คน 3)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อ่ืน (ข้อ  10 (2) 4)ค่าตอบแทนวิทยากร

9 โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม.หมู่ท่ี  4 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริม ประชาชนท่ัวไปท่ีมี 10,560        1)ค่าป้ายไวนิล อนุมัติ
(กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565) สุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่ม ภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารกลางวัน

หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน จ านวน  80   คน 3)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อ่ืน (ข้อ  10 (2) 4)ค่าตอบแทนวิทยากร

ชมรม อสม.

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕ 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย
ขออนุมัติ

งบประมาณ
เพ่ือใช้จ่ายเป็น

อบต.

ท่ี
ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)
หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

หน้าท่ี 2



มติ
ท่ีประชุม

10 โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม.หมู่ท่ี  5 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริม ประชาชนท่ัวไปท่ีมี 10,560        1)ค่าป้ายไวนิล อนุมัติ
(กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565) สุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่ม ภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารกลางวัน

หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน จ านวน  80   คน 3)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อ่ืน (ข้อ  10 (2) 4)ค่าตอบแทนวิทยากร

11 โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม.หมู่ท่ี  11 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริม ประชาชนท่ัวไปท่ีมี 11,760        1)ค่าป้ายไวนิล อนุมัติ
(กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565) สุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่ม ภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารกลางวัน

หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน จ านวน  90   คน 3)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อ่ืน (ข้อ  10 (2) 4)ค่าตอบแทนวิทยากร

12 โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม.หมู่ท่ี  13 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริม ประชาชนท่ัวไปท่ีมี 5,760          1)ค่าป้ายไวนิล อนุมัติ
(มีนาคม- พฤษภาคม 2565) สุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่ม ภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารกลางวัน

หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน จ านวน  40   คน 3)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อ่ืน (ข้อ  10 (2) 4)ค่าตอบแทนวิทยากร

13 โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 อสม.หมู่ท่ี  14 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริม ประชาชนท่ัวไปท่ีมี 10,560        1)ค่าป้ายไวนิล อนุมัติ
(กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565) สุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่ม ภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารกลางวัน

หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงาน จ านวน  80   คน 3)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
อ่ืน (ข้อ  10 (2) 4)ค่าตอบแทนวิทยากร

รพ.สต.คอนเมือง
14 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและ รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 14,640        1)ค่าอาหารกลางวัน อนุมัติ

ยาปลอดภัย ปี  2565 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
(เมษายน  - สิงหาคม 2565) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 109 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายไวนิลโครงการ
ข้อ 10(1)

เพ่ือใช้จ่ายเป็นท่ี
ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)
หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕ 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย
ขออนุมัติ

งบประมาณ

หน้าท่ี 3



มติ
ท่ีประชุม

15 โครงการควบคุมและป้องกันโรคหลอดเลือด รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 15,960        1)ค่าอาหารกลางวัน อนุมัติ
สมองและโรคหัวใจ  ปีงบประมาณ 2565 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
(มีนาคม - กรกฎาคม 2565) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 120 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายไวนิลโครงการ
ข้อ 10(1)

16 โครงการผู้สูงวัย  ใส่ใจสุขภาพ ปี 2565 รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 12,360        1)ค่าอาหารกลางวัน อนุมัติ
(เมษายน - สิงหาคม 2565) จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 80 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร
หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายไวนิลโครงการ
ข้อ 10(1)

17 โครงการลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 17,160        1)ค่าอาหารกลางวัน อนุมัติ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง  ปี 2565 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
(เมษายน - สิงหาคม 2565) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 120 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายไวนิลโครงการ
ข้อ 10(1)

18 โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพ รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 16,800        1)ค่าอาหารกลางวัน อนุมัติ
จิตในชุมชน  ปี  2565 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
(กุมภาพันธ์- มิถุนายน 2565) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 127 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายไวนิลโครงการ
ข้อ 10(1)

19 โครงการรักษ์สุขภาพรักษ์ส่ิงแวดล้อม รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 14,640        1)ค่าอาหารกลางวัน อนุมัติ
ปี 2565 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
(มิถุนายน - กันยายน 2565) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 109 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายไวนิลโครงการ
ข้อ 10(1)

ขออนุมัติ
งบประมาณ

เพ่ือใช้จ่ายเป็นท่ี
ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)
หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕ 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย
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มติ
ท่ีประชุม

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ รพ.สต.คอนเมือง สนับสนุนและส่งเสริมการ ประชาชนท่ัวไป 18,360        1)ค่าอาหารกลางวัน อนุมัติ
ปีงบประมาณ 2565 จัดบริการสาธารณสุขของ ท่ีมีภาวะเส่ียง 2)ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
(เมษายน - สิงหาคม 2565) หน่วยบริการ สถานบริการ จ านวน 130 คน 3) ค่าตอบแทนวิทยากร

หน่วยงานสาธารณสุข 4) ค่าป้ายไวนิลโครงการ
ข้อ 10(1)

ท่ี
ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(ห้วงเวลาด าเนินการ)
หน่วยงานท่ีขอ
งบประมาณ

ลักษณะกิจกรรมท่ีสนับสนุน ๕ 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย
ขออนุมัติ

งบประมาณ
เพ่ือใช้จ่ายเป็น
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สรุป
ข้อ 10 (1) สนับสนุนและส่งเสริมาการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข
เช่น รพ.สต,โรงพยาบาล,สส.อ.คง,กองสาธารณสุข 109,920 รพ.สต.คอนเมือง  = 109,920
ข้อ 10 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกลุ่ม 143,060        ชมรม อสม.   = 67,920
องค์กรหรือกลุ่มประชาชน (บุคคลท่ีรวมตัวกันต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป ) หรือหน่วยงานอ่ืน (เช่นโรงเรียน ,สถาบันการศึกษา) โรงเรียน = 75,047
ข้อ 10 (3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณาสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 17,700 ศพด.บ้านหนองบัวโคก=8,850

ศพด.บ้านคอนเมือง=8,850
ข้อ 10 (5) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 68,750 อบต.เทพาลัย =68,750
ได้ตามความจ าเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้

รวม 229,510       
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