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บัญชีสรุป 

 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียง  

อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประเภท จ านวนโครงการ เงินงบประมาณ (บาท) 

1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถาน
บริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

1 38,000 

2. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 4 82,450    

3. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 

2 21,300   

4. กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน -  

5. กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ - - 

รวมทั้งสิ้น 7 141,750 
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สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2564 

ประเภทท่ี 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการ ต าบลเวียงร่วมใจ ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประจ าปี 2564 38,000 นายภาณุวัฒน์  รุ่งแสง /ผอ.รพ.สต.เวียง  

                               รวมงบประมาณด าเนินกิจกรรมประเภทท่ี 1   จ านวน  1  โครงการ     เป็นเงิน     38,000   บาท   
 

ประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการ ชาวเวียงร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 52,550 นางสาวอมรรัตน์ ศรีนาค /ประธานชมรม อสม.ต.เวียง 
2 โครงการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ “ขยับกายสบายดีด้วยการร าไม้พลอง” หมู่ที่ 1 10,000 นายธวัชชัย  ด้วงโยธา /ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.เวียง 
3 โครงการ ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ “ขยับกายสบายดีด้วยการร าไม้พลอง” หมู่ที่ 4 10,000 นายธวัชชัย  ด้วงโยธา /ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.เวียง 
4 โครงการ ออกก าลังกายด้วยท่าร ามวยไทย   9,900 นางสุภาพร  วันนิยม/ ผอ.รร.วัดพระบรมธาตุไชยา 

                               รวมงบประมาณด าเนินกิจกรรมประเภทท่ี 2   จ านวน  4  โครงการ     เป็นเงิน     82,450   บาท   
 

ประเภทท่ี 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการ ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อและสุขภาพ ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,500 นางสาวโสภิตา  เพ่ิมพูน /ศพด.วัดพระบรมธาตุไชยา 
2 โครงการ ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อและสุขภาพ ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,800 นางลิลิวรรณ  ทองพรหม/ ศพด.บ้านสามสัก 

                       รวมงบประมาณด าเนินกิจกรรมประเภทท่ี 3   จ านวน  2  โครงการ  เป็นเงินจ านวน   21,300  บาท   
 

รวม 3 ประเภทกิจกรรม            จ านวน 7 โครงการ              จ านวนเงนิ   บาท 141,750 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพนัแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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กิจกรรมประเภทที ่1 
กิจกรรมเพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิการจัดบรกิารสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียง ปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียง 

ประเภทที่ ๑ กิจกรรม สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข     
โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
KPI งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ 

โครงการต าบล
เวียงร่วมใจ
ควบคุมเฝ้าระวัง
ป้องกันไวรัส 
โคโรนา(Covid-
19) 
ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
 

๑.มีการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังโควิด-19  
ในระดับชุมชน ของต าบลเวียง 
๒.มีทีมคัดกรองโควิด-19 กรณีมีการจัด
งานต่างๆ หรือกิจกรรมรวมกลุ่มในพื้นท่ี
ภายใต้มาตรการตามท่ีจังหวัดก าหนด 
๓.มีการจัดตั้งทีมประเมินสุขภาพจิต ที่มี
ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ใน
ระดับชุมชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  - มีการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวัง 
โรคโควิด-19 กรณีมีการจัดงานต่างๆ 
หรือกิจกรรมรวมกลุ่มในพ้ืนที่ภายใต้
มาตรการตามที่จังหวัดก าหนด 
  - ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโควิด-
19 ในชุมชน ในกลุ่มบุคคลที่มาจาก
พ้ืนที่เสี่ยงเข้ามาในพ้ืนที่ 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ต าบลเวียง จ านวน 
๕ หมู่บ้าน   
๑,๑๓๐ ครัวเรือน 
ประชากร ๓,๘๔๔ 
คน 
 

 ก.ค. ๖๔ - 
ก.ย ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.อาสาสมัคร
สาธารณสุขได้มีการ
ตรวจคัดกรอง
ประชาชน เเละติดตาม
ผู้ที่กลับมาจากจังหวัด
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 
เเละเสี่ยงสูงอย่าง
ครบถ้วน  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ : 
ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจคัดกรอง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

1. ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม
ทีมคัดกรอง 
จ านวน ๑๐ คน 
x ๑๐๐ บาท/
มื้อ x ๑ ครั้ง x 
๒๐ ครั้ง เป็น
เงิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท(เบิกจ่าย
ตามจริงที่
ด าเนินการ) 
2. ค่าเครื่องวัด
อุณหภูมิแบบยิง
หน้าผาก 
จ านวน ๔ 
เครื่องๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท 
เป็นเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท  

ว่าที่ ร.ต.หญิง
มณฑิดา  
ชูแก้ว 

๑.ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง 
และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ติดตาม สุขภาพอย่าง
เหมาะสม 
๒.ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
เวียง มีสุขภาวะที่ด ีเเละ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) 
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โครงการต าบลเวียงร่วมใจควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ) 

 
โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
KPI งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ 

 
 
 
 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 
- จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ใน
เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 และการ
เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เช่น 
รถแห่ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่น
พับ ฯลฯ 
-รณรงค์ล้างท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 
ตามบริเวณท่ีพักอาศัย และพ้ืนที่
สาธารณะในชุมชน 
  - สรุปผลการด าเนินงาน  

- อสม.ในเขต
ต าบลเวียง 
จ านวน ๘๕ คน 
- ประชาชนใน
เขตต าบลเวียง  
จ านวน ๕ 
หมู่บ้าน  
จ านวน ๑,๑๓๐ 
ครัวเรือน  
 

ก.ค.๖๔ - 
ก.ย ๖๔ 
 
 
 
 
 

 ๒.ประชาชนที่กลับมา
จากจังหวัดพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด เเละ
เสี่ยงสูง ได้รับการตรวจ
คัดกรองติดตาม
มาตรการครบ ๑๔ วัน
อย่างครบถ้วน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ :
ประชาชนที่กลับมา
จากจังหวัดพ้ืนที่
ควบคมุสูงสุดเเละเสี่ยง
สูง ได้รับการตรวจคัด
กรองติดตามครบ ๑๔ 
วันอย่างครบถ้วนร้อย
ละ ๑๐๐ 

 3. ค่าหน้ากาก
อนามัยส าหรับผู้
กักตัวที่บ้าน/
ครอบครัว 
จ านวน ๓๐ 
กล่องๆ ละ ๑๐๐ 
บาท เปน็เงิน 
๓,๐๐๐ บาท 
4. ค่าเอกสาร
แผ่นพับ และ
วัสดุอุปกรณ์
ป้องกันตนเอง
ในการลงพ้ืนที่ 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ 
บาท 

ว่าที่ ร.ต.หญิง
มณฑิดา  
ชูแก้ว 
 
 

๑.ประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง 
และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ติดตาม สุขภาพอย่าง
เหมาะสม 
๒.ประชาชนในพื้นท่ีต าบล
เวียง มีสุขภาวะที่ด ีเเละ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) 

รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 38,000 บาท   

ลงช่ือ...........................................................ผู้จดัท าแผน 
(นายภาณุวัฒน์  รุ่งแสง) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลเวียง 

 
 

ลงช่ือ…………………….……………..…………ผู้เสนอแผน 
(นางส ารวย  วงค์สมัน) 

กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวยีง 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้อนุมตัิแผน 
(นายสุธน   บุญทอง) 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวยีง 
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กิจกรรมประเภทที ่2 
กิจกรรม สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 



 
แผนงาน/โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียง ปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลเวียง 
ประเภทท่ี 2 กิจกรรม สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่ 

ล าดับ 
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

1 โครงการชาว
เวียงร่วมใจ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  
ปีงบประมาณ
๒๕๖4 

๑.๑ เพ่ือก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
ในชุมชน  ให้มีค่าHI ‹ 
๑๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ 
๑.๒ เพ่ือก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
ในสถานที่สาธารณะให้
มีค่า CI เท่ากับศูนย์ทุก
แห่ง 
๑.๓ เพ่ือให้ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกได้รับการ
ควบคุมโรคทุกราย 
1.4 เพ่ือให้ชุมชน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญ ของ
ปัญหาพร้อมทั้งเข้ามา
มีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงาน 

๑) กลุ่มเป้าหมาย 
๑.๑.๑  หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ จ านวน  ๕ 
หมู่บ้าน  
๑.๑.๒  สถานที่สาธารณะใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 
- โรงเรียน/วิทยาลัย  5 แห่ง 
- ศูนย์เด็กเล็ก         2 แห่ง 
- วัด                ๓ แห่ง    
-คริตจักร     ๑ แห่ง 
-ส านักสงฆ์.           ๑ แห่ง 

๒.๑ กิจกรรมการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเฉพาะราย              
  ๒.๑.๑  พ่นหมอกควันก าจัดยุงตัว
แก่บริเวณบ้านของผูป้่วยในรัศม ี๑๕๐ 
เมตร และพ่นในสถานศึกษากรณี
ผู้ป่วยเปน็นักเรียนในพืน้ที่รับผิดชอบ 
๒ คร้ังต่อผู้ป่วย ๑ รายหลังได้รับแจ้ง
ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง  พร้อมควบคมุการ
ระบาดในพื้นทีโ่ดยแจกสเปรย์,โลชั่น
กันยุง ทรายก าจัดลูกน้ า และส ารวจ
ลูกน้ ายุงลายในบา้นผู้ป่วยและบา้นใน
รัศมี           
  ๒.๑.๒ ให้สุขศึกษาเร่ืองการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก     
  ๒.๒.๓  ด าเนินการควบคุมก าจัด
แหล่งเพาะพันธุล์ูกน้ ายุงลาย  โดยวิธี 
      - ทางกายภาพ  ปรบัปรุง
สิ่งแวดล้อม  ก าจัดภาชนะมูลฝอย 
- ใช้สารเคมี ใส่ทรายก าจดัลูกน้ า 
ในภาชนะเก็บน้ าใช้และพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงตัวแก่        
     - ทางชวีภาพ ให้มีการปลูกตะไคร้
หอม และเลี้ยงปลาหางนกยงู 
 

พค.– ก.ย.
25๖4 

1.  กิจกรรมการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเฉพาะราย  
เป็นเงิน  12,5๐๐.-บาท 
   1.1 กรณีมีผู้ป่วยในชุมชนหรือ
เป็นนักเรียนในพืน้ที่ค่าจา้งเหมาพ่น
หมอกควัน และก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
๒,๕๐๐ บาทต่อครั้ง ประมาณ
ผู้ป่วย 5 รายต่อป ี
(พ่น ๒ คร้ังต่อผู้ป่วย ๑ ราย ห่างกัน 
๗ – ๑๐ วัน) รัศมี ๑๕๐ เมตร   
เป็นเงิน  12,5๐๐.-บาท  
๒.  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในสถานที่
สาธารณะ  
เป็นเงิน 18,200.-บาท 
   ๒.๑. ค่าจ้างพ่นในโรงเรียน 5 
แห่งๆ ละ ๔ คร้ังๆ ละ 5๐๐.-บาท  
เป็นเงิน  10,๐๐๐.-บาท 
   ๒.๒ ค่าจ้างพ่นในศูนย์เด็กเลก็ 2 
แห่งๆละ ๔ คร้ังๆ ละ 4๐๐.-บาท  
เป็นเงิน  3,2๐๐.-บาท  
   ๒.๓ ค่าจ้างพ่นในวัดและส านกั
สงฆ์ จ านวน 5 แห่งๆละ ๒ คร้ังๆ 
ละ 5๐๐.-บาท  เปน็เงิน  5,๐๐๐.-
บาท 

๑. อัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออกไม่เกิน 
50 ต่อแสน
ประชากรและไม่
พบผู้ป่วยที่ 
เสียชีวิตจากโรค
ไข้เลือดออก 
๒.ดัชนีลูกน้ ายุงลาย
ไม่เกินเกณฑ์ 
มาตรฐาน (ค่า
HI<10,ค่าCI=0) 
3.ไม่พบการระบาด
ของโรคและไม่พบ 
ผู้ป่วย Generation 
ที่ 2 
4.ชุมชนตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญ ของ
ปัญหาพร้อมทั้งเข้า
มามีส่วนร่วม ใน
การด าเนินงาน 
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โครงการชาวเวียงร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ๒๕๖4 (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒) สถานที่ด าเนินการ              
   ๒.๑.๑ หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ จ านวน ๕ 
หมู่บ้าน             
    ๒.๒.๒ สถานที่สาธารณะ
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ประกอบด้วย        
- โรงเรียน/วิทยาลัย 5  แห่ง 
- ศูนย์เด็กเล็ก      2  แห่ง 
- สวนน้ า นาตาไท ๑  แห่ง       
   ๒.๓.๓ ศาสนสถาน                     
- วัด   3   แห่ง.       
- ส านักสงฆ์.        ๑   แห่ง        
- คริสตจักร         ๑   แห่ง 
 

๒.๒  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกนัโรค
ไข้เลือดออกในสถานที่สาธารณะ            
   ๒.๒.๑  ใหสุ้ขศึกษาเรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก การท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
   ๒.๒.๒  รณรงค์ให้มีการก าจดัแหล่ง
เพาะพันธ์ุและก าจัดยุงลาย โดยวิธี 
     -  ทางกายภาพ  รณรงค์ให้
ด าเนินการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยงุลาย 
ในสถานท่ีสาธารณะ 
     -  ใช้สารเคมี  ใส่ทรายก าจัดลกูน้ า
ในภาชนะเก็บน้ าใช้และพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลายตัวแก่ 
๒.๓  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้
เลือดอออกในชุมชน 
   ๒.๓.๑  ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
เทศบาล  โรงเรียน  วัด ในการวางแผน
ด าเนินการ 
   ๒.๓.๒  ใหสุ้ขศึกษาเรื่องการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกระตุน้ให้
ชุมชนเกิดความตระหนักในการท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุและก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
   ๒.๓.๓  รณรงค์ให้มีการก าจดัแหล่ง
เพาะพันธ์ุและก าจัดยุงลาย โดยวิธี 
 

  ๓. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดอออกในชุมชน  เป็นเงิน 
21,850- บาท 
   ๓.๑ สเปรย์ก าจดัยุงขนาด ๖๐๐ 
มล. 3๐ กระป๋องๆ ละ ๘๕.-บาท 
(จ่ายในกรณมีีผู้ป่วยรายละ ๒ 
กระป๋อง ประมาณ 2๐ กระป๋อง 
และให้วัด ๑๐ กระป๋อง)   เป็นเงิน  
2,550.-บาท 
   ๓.๒. ทรายก าจัดลูกน้ า 4 ถังๆ 
ละ ๔,2๐๐.-บาท  เป็นเงิน  16,8
๐๐.-บาท 
   ๓.๓ โลช่ันทากันยุง (ส าหรับให้ใน
บ้านผู้ป่วยและบ้านใกลเ้คียงที่มีไขใ้น
กิจกรรมควบคุมโรค ไข้เลือดออก
เฉพาะราย และผู้ป่วยมไีข้สงสยั
ไข้เลือดออกที่มารับบริการที่รพ.สต.
รายละ 2 ซ.)  จ านวน 500 ซองๆ 
ละ ๕.-บาท   เป็นเงิน  2,5๐๐.-
บาท 

รวมเป็นเงิน 52,550.-บาท  
(เงินห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 
**หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถ

ถัวเฉลี่ยกันได้** 
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โครงการชาวเวียงร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ปีงบประมาณ๒๕๖4 (ต่อ) 

 
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       -  ทางกายภาพ  รณรงค์ให้ชุมชน
ด าเนินการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในชุมชน               
     -  ใช้สารเคมี  ใส่ทรายก าจดัลูกน้ า
ในภาชนะเก็บน้ าใช้                      
     -  ทางชวีภาพ สนับสนนุให้ปลูกพืช
ไล่ยุง เชน่  ตะไคร้หอม  เลี้ยงปลากิน
ลูกน้ า เชน่  
ปลาหางนกยูง 
   ๒.๓.๔  มีการส ารวจลูกน้ ายุงลายโดย 
อสม. ทุกหลังคาเรือนทุกเดือน 
๒.๔  ติดตามและประเมินผล 

   

( ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) รวมท้ังสิ้น 52,550 บาท  

 
ลงช่ือ...........................................................ผู้จดัท าแผน 

(นางสาวอมรรตัน์  ศรีนาค) 
ประธานชมรม อสม. ต าบลเวียง 

 
 

ลงช่ือ…………………….……………..…………ผู้เสนอแผน 
(นางส ารวย  วงค์สมัน) 

กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวยีง 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้อนุมตัิแผน 
(นายสุธน   บุญทอง) 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวยีง 
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แผนงาน/โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียง ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียง 

ประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่   
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

2 โครงการ ออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ "ขยับ
กายสบายดีด้วย
การร าไม้พลอง"  
หมู่ที่ 1 ต าบล
เวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ หมู่ ๑ ต าบลเวียง ออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๒.เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ลด
ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรค
ต่างๆ 
๓.เพ่ือให้ประชาชนและ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการออก
ก าลังกาย 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชน 
ผู้สนใจพื้นที่ 
หมู่ ๑ ต าบล
เวียง จ านวน 
๒๐ คน 

๑.ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
เขียนโครงการ  
๒.เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ กองทุนเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 
๓.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๔.ติดต่อวิทยากรเพ่ือ
ฝึกซ้อมการร าไม้พลอง 
5.จัดให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การออกก าลังกาย  
6.ด าเนินการออกก าลังกาย 
ร าไม้พลอง 

ก.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๑.ค่าเครื่องกระจายเสียง พร้อม
อุปกรณ์ ๑ ชุด ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท 
๒.ไม้พลอง ท าจากท่อ PVC ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง ๑ นิ้ว จ านวน ๒๐ 
อัน ๆ ละ ๕๐ บาท จ านวนเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
๓.แฟลชไดร์ฟ ๑ อันๆ ละ ๑๕๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๕๐ บาท 
๔.ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 
๓๐๐ บาท จ านวน ๗ ช่ัวโมง เป็นเงิน 
2,1๐๐ บาท 
5.ค่าไวนิลแผ่นป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ ขนาด ๑.๕๐X๒ เมตร ผนื
ละ ๕๐๐  บาท จ านวน ๑  ผืน เปน็
เงิน  ๕๐๐ 
6. ค่าน้ าดื่ม 250 บาท 
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้) 

๑.ประชาชนที่เป็นแกนน า 
จ านวน ๒๐ คน ได้เป็น
ผู้น าในการออกก าลังกาย
ด้วยการร าไม้พลองทุกวัน 
๒.ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ หมู่ ๑ 
สนใจออกก าลงกาย
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ 
 

(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท  

 
ลงชื่อ...........................................................ผู้จัดท าแผน 

(นายธวัชชัย  ด้วงโยธา) 
ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียง 

 
 

ลงชื่อ…………………….……………..…………ผู้เสนอแผน 
(นางส ารวย  วงค์สมัน) 

กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพทต.เวียง 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติแผน 
(นายสุธน   บุญทอง) 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เวียง 
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แผนงาน/โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียง ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียง 

 

ประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่   
ล าดับ

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

3 โครงการ ออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ "ขยับ
กายสบายดีด้วย
การร าไม้พลอง"  
หมู่ที่ 4 ต าบล
เวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ หมู่ 4 ต าบลเวียง ออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๒.เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ลด
ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรค
ต่างๆ 
๓.เพ่ือให้ประชาชนและ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการออก
ก าลังกาย 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชน 
ผู้สนใจพื้นที่ 
หมู่ 4 ต าบล
เวียง จ านวน 
๒๐ คน 

๑.ประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
เขียนโครงการ  
๒.เสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการ กองทุนเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 
๓.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
๔.ติดต่อวิทยากรเพ่ือ
ฝึกซ้อมการร าไม้พลอง 
5.จัดให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การออกก าลังกาย  
6.ด าเนินการออกก าลังกาย 
ร าไม้พลอง 

ก.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๔ 

๑.ค่าเครื่องกระจายเสียง พร้อม
อุปกรณ์ ๑ ชุด ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท 
๒.ไม้พลอง ท าจากท่อ PVC ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง ๑ นิ้ว จ านวน ๒๐ 
อัน ๆ ละ ๕๐ บาท จ านวนเงิน 
๑,๐๐๐ บาท 
๓.แฟลชไดร์ฟ ๑ อันๆ ละ ๑๕๐ บาท 
เป็นเงิน ๑๕๐ บาท 
๔.ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 
๓๐๐ บาท จ านวน ๗ ช่ัวโมง เป็นเงิน 
2,1๐๐ บาท 
5.ค่าไวนิลแผ่นป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ ขนาด ๑.๕๐X๒ เมตร ผนื
ละ ๕๐๐  บาท จ านวน ๑  ผืน เปน็
เงิน  ๕๐๐ 
6.ค่าน้ าดื่ม  ๒๕๐  บาท 
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้) 

๑.ประชาชนที่เป็นแกนน า 
จ านวน ๒๐ คน ได้เป็น
ผู้น าในการออกก าลังกาย
ด้วยการร าไม้พลองทุกวัน 
๒.ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ หมู่ ๑ 
สนใจออกก าลงกาย
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ 
 

(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท  

ลงชื่อ...........................................................ผู้จัดท าแผน 
(นายธวัชชัย  ด้วงโยธา) 

ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียง 

 
ลงชื่อ…………………….……………..…………ผู้เสนอแผน 

(นางส ารวย  วงค์สมัน) 
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลต าบลเวียง 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติแผน 

(นายสุธน   บุญทอง) 
ประธานกองทนุหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลต าบลเวียง 
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แผนงาน/โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียง ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 

 

ประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพื้นที่   
ล าดับ 

ที ่
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

4 
 

โครงการ ออก
ก าลังกายด้วย
ท่าร ามวยไทย 

1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคภัย
ไข้เจ็บ  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี 
2.เพ่ืออนุรักษ์สืบสานศิลปะ
การป้องกันตัวของอ าเภอ    
ไชยาให้คงอยู่ 

นักเรียน
โรงเรียนวัด
พระบรมธาตุ
ไชยา  จ านวน  
168  คน 

1.ประชุมครู  ชี้แจงเพ่ือขอ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลเวียง 
2.เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
3.จัดจ้างวิทยากรเพ่ือ
ฝึกซ้อมท่าร ามวยไทย 
4.ด าเนินการออกก าลังกาย
ด้วยท่าร ามวยไทย 
5.สรุป ประเมินผล และ
รายงานผลการจัดกิจกรรม
ตามโครงการ 
 

พ.ค.-ก.ย. 
2564 
 

ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  
33 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท 
เป็นเงิน  9,900  บาท  

1.ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  
มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ  และมีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี 
2.ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนที่มีความสามารถใน
การออกก าลังกายด้วยท่าร า
มวยไทยได้ 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

(เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 9,900 บาท  

 
ลงชื่อ………………………………………..………ผู้จัดท าแผน 

(นางสุภาพร  วันนิยม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 

 
 

ลงชื่อ…………………….……………..…………ผู้เสนอแผน 
(นางส ารวย  วงค์สมัน) 

กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวียง 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติแผน 
(นายสุธน   บุญทอง) 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวียง 
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กิจกรรมประเภทที ่3 
กิจกรรมเพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  

การฟื้นฟสูมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิเชิงรุก ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเวียง ปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา 

ประเภทท่ี 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
ล าดับ 

ที ่
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

1 โครงการ ส่งเสริม
ป้องกันโรคติดต่อและ
สุขภาพภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง
ทันตอนามยัในเด็กปฐมวัย เพื่อ
สร้างสุขนสิัยและฝึกทักษะการ
ดูแลความสะอาดช่องปากให้แก่
เด็ก 
2. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสง่เสริม
สุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ
ของเด็กเล็ก 
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักแก่ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและผูป้ระกอบการ
อาหารกลางวันได้มีการจัดการ
ด้านการสง่เสริมโภชนาการ
ให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม 

1. เด็กเล็กใน 
ศพด.วัดพระบรม
ธาตุไชยา จ านวน 
37 คน 
2. ผู้ปกครอง 
จ านวน 37 คน 
3. ครู จ านวน 3 
คน 
4. ผู้รับเหมา
ประกอบอาหาร 
จ านวน 1 คน 
 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
2. ส่งแผนงานขอ
สนับสนนุงบประมาณ 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. จัดประชุมชี้แจงการ
จัดท าโครงการ 
5. จัดหาวิทยากรให้ความ
รู้ทันตกรรมและสุขภาพ
ปากในเด็กเล็ก 
6. จัดสาธิตการแปรงฟนั
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
7. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับโรคติดต่อที่จะเกิด
กับเด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง 

พ.ค.-ก.ย. 
2564 

-ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ปกครอง 
จ านวน 37 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ 
จ านวน 1 มื้อ  
เป็นเงิน 1,850 บาท 
-ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้ปกครอง จ านวน 37 คน ๆ ละ 25 
บาท/มื้อจ านวน 2 มื้อ  
เป็นเงิน 1,850 บาท 
-ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 
ชนาด กว้างxยาว 120x150 
เซนติเมตร 
เป็นเงิน 450 บาท 
-ค่าวัสดุสาธิตในการอบรม เช่น แกว้น้ า 
แปรงสีฟัน ยาสฟีัน  
เป็นเงิน 5,750 บาท 
-ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้เรื่องทัน
ตกรรมและสุขภาพปากในเด็กเล็ก และ
โรคติดต่อที่จะเกิดกับเด็กเล็ก จ านวน 
1 คน 300 บาท/ชม. จ านวน 2 ชม.  
เป็นเงิน 600 บาท 

 

(หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น  10,500  บาท  

 
 

ลงชื่อ………………………………………..………ผู้จัดท าแผน 
(นางสาวโสภิตา  เพ่ิมพูล) 

ครู ระดับ คศ.1 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา 

 

 
 

ลงชื่อ…………………….……………..…………ผู้เสนอแผน 
( นางส ารวย  วงค์สมัน ) 

กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวียง 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติแผน 
( นายสุธน   บุญทอง ) 

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลเวียง 
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แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเวียง ปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก 
ประเภทท่ี 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 

ล าดับ 
ที ่

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

1 โครงการ ส่งเสริม
ป้องกันโรคติดต่อและ
สุขภาพภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องทัน
ตอนามัยในเด็กปฐมวัย เพื่อสร้าง
สุขนิสัยและฝึกทักษะการดูแล
ความสะอาดช่องปากให้แก่เด็ก 
2. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสง่เสริม
สุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ
ของเด็กเล็ก 
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักแก่ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองและผูป้ระกอบการ
อาหารกลางวันได้มีการจัดการ
ด้านการสง่เสริมโภชนาการให้กับ
เด็กได้อย่างเหมาะสม 

1. เด็กเล็กใน 
ศพด.บ้านสามสัก 
จ านวน 39 คน 
2. ผู้ปกครอง 
จ านวน 39 คน 
3. ครู จ านวน 3 
คน 
4. ผู้รับเหมา
ประกอบอาหาร 
จ านวน 1 คน 
 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
2. ส่งแผนงานขอสนบัสนุน
งบประมาณ 
3. ขออนุมัติโครงการ 
4. จัดประชุมชี้แจงการ
จัดท าโครงการ 
5. จัดหาวิทยากรให้ความ
รู้ทันตกรรมและสุขภาพ
ปากในเด็กเล็ก 
6. จัดสาธิตการแปรงฟนัให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
7. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับโรคติดต่อที่จะเกิด
กับเด็กเล็กแก่ผู้ปกครอง 

พ.ค.-ก.ย. 
2564 

-ค่าอาหารกลางวนัส าหรับผู้ปกครอง 
จ านวน 39 คน ๆ ละ 50 บาท/มือ้ จ านวน 
1 มื้อ  
เป็นเงนิ 1,950 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่มส าหรับ
ผู้ปกครอง จ านวน 37 คน ๆ ละ 25 บาท/
มื้อจ านวน 2 มื้อ  
เป็นเงนิ 1,950 บาท 
-ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการ ชนาด 
กว้างxยาว 120x150 เซนติเมตร 
เป็นเงนิ 450 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณอ์ื่นๆเชน่ แปรงสีฟัน  ยาสี
ฟัน แก้วน้ า เจลล้างมอื ไม้กวาดดอกหญ้า  
ไม้ถูพื้น น้ ายาถูพื้น น้ ายาล้างห้องน้ า 
ซันไลน์ เป็นต้น  เป็นจ านวนเงนิ 5,850
บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากรให้ความรู้เรือ่งทันตก
รรมและสขุภาพปากในเด็กเลก็ และ
โรคติดตอ่ทีจ่ะเกิดกับเดก็เลก็ จ านวน 1 คน 
300 บาท/ชม. จ านวน 2 ชม.  
เป็นเงนิ 600 บาท 
 

 

(หนึ่งหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น  10,800  บาท  

 
ลงชื่อ………………………………………..………ผู้จัดท าแผน 

(นางลิลาวรรณ  ทองพรหม) 
ครู ระดับ คศ.1 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก 

 

 
ลงชื่อ…………………….……………..…………ผู้เสนอแผน 

( นางส ารวย  วงค์สมัน ) 
กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลต าบลเวียง 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติแผน 

( นายสุธน   บุญทอง ) 
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลต าบลเวียง 
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