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กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ ่

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี
 



 
ค าน า 

การวางแผน (Planning) ถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การท างานบรรลุจุดมุ่งหมาย            
(Gold) และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ทั้งในปัจจุบัน           
และอนาคต  แผนสุขภาพชุมชนต าบลดอนไผ่ฉบับนี้ เป็นแผนที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกัน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอด าเนินสะดวก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไผ่ และองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต าบล 
พร้อมด้วยประชาชนต าบลดอนไผ่ เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างสุขภาวะในพ้ืนที่ต าบล
ดอนไผ่  เพ่ือให้การพัฒนาในทุกภาคส่วนของต าบลดอนไผ่เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนสุขภาพ ชุมชน 
ต าบลดอนไผ่  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในต าบลได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
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ส่วนที่ 1   
 

บทน า 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน 

แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน เป็นแผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน              
เป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมก าหนดทิศทาง ร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนา  
และร่วมรับผลประโยชน์ โดยเริ่มจากการคัดเลือกแกนน า การทบทวนงานในอดีต ก าหนดอนาคต การส ารวจ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดปัญหา และการประเมินศักยภาพชุมชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดการทบทวน
ตนเองโดยค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามศักยภาพของชุมชน กระตุ้นประชาชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชน           
ของตนเองตลอดจนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้านสุขภาพ และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถขอรับ           
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนต าบลดอนไผ่ ของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

2.1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านสุขภาพชุมชน (ด้านพัฒนาการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต)              
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

2.2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดอนไผ่เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น 

3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน(ต าบลดอนไผ่) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 3.1. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง สร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 
 3.2. คณะกรรมการฯ จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการพัฒนาที่แท้จริง 
 3.3. วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ความต้องการพัฒนา จัดล าดับความส าคัญ 
 3.4. น าข้อมูลที่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือจัดท าเป็นแผนสุขภาพชุมชน                  
และประกาศใช้ต่อไป 
 

4. การติดตามประเมินผล 
 การติดตามผล คือ การตรวจสอบงานที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตาม
และบันทึกผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้หรือไม่               
การใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 การประเมินผล คือ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ได้จากการติดตามผลระยะหนึ่งเพ่ือประเมิน           
ว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจาการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนหรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง 
4.1.  ความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
4.2.  ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางด้านการเงิน ( การเบิกจ่าย

ล่าช้า ) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 
 4.3.  ผลที่ได้รับจากโครงการมีอะไรบ้าง มีปัญหา รวมทั้งข้อดีต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางส าหรับจัดท า
โครงการต่อไป 

4.4.  ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่างๆ ของโครงการเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
วางแผนโครงการในอนาคต 

 
วิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดอนไผ่ ก าหนดแนวทางในการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ให้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามกิจกรรมและเปูาหมาย ที่วางไว้
หรือไม่ ใช้งบประมาณเท่าใด  ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จหรือก าลังด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ  หรือ อ่ืนๆ 
แล้วสรุปผลภาพรวมว่าได้ด าเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใดตามที่ตั้งไว้ในแผนงานกองทุนสุขภาพ 
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ส่วนที่ 2 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตราประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 

ต าบลดอนไผ่ เดิมชื่อต าบลโคกไผ่ เนื่องจากมีต้นไผ่จ านวนมากเป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
อ าเภอด าเนินสะดวก 

       ประวัติความเป็นมา 

                     ต าบลดอนไผ่ แต่เดิมเป็นสภาต าบล ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง อบต.ขึ้นใหม่ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี  ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๙  จึงท าให้ต าบลดอนไผ่  ยกระดับการปกครองเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๑3 
คน        

 1. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่อยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย  หมู่ที่ 3 ต าบลดอนไผ่  
อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ห่างจากอ าเภอด าเนินสะดวก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 

เนื้อที ่
มีพ้ืนที่  13.46  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  8,412.5  ไร่ 

อาณาเขต    

                           ทิศเหนือ                          ติดต่อกับต าบลดอนคลัง 
                             ทิศใต้                                 ติดต่อกับต าบลขุนพิทักษ์  
                             ทิศตะวันออก        ติดต่อกับต าบลประสาทสิทธิ์  
                             ทิศตะวันตก        ติดต่อกับต าบลศรีสุราษฎร์และท่านัด 
 

             
 
 

 



-4- 

แผนที่ต าบลดอนไผ่ 
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แผนท่ีต าบลดอนไผ ่
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ประชากร 
 
 มีประชากรทั้งส้ิน  4,461 คน   / ชาย 2,206 คน   /  หญิง 2,255 คน   
 ตารางแสดงจ านวนราษฎรในเขต  อบต. ดอนไผ่ ณ เดือนมิถุนายน 2563 
 

ปี 
จ านวนราษฎร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
2559 2,250 2,251 4,501 
2560 2,236 2,249 4,485 
2561 2,220 2,254 4,474 
2562 2,226 2,261 4,487 

 
   ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ที่ว่าการอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
    

หมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1  บ้านดอนไผ่ 289 718 694 1,412 
หมู่ที่ 2  บ้านตลาดแคะ 145 279 262 541 
หมู่ที่ 3  บ้านแช่ไห 326 532 561 1,093 
หมู่ที่ 4  บ้านโรงพักเก่า 132 252 275 527 
หมู่ที่ 5   บ้านหลักหก 103 192 212 404 
หมู่ที่ 6  บ้านหลักหก 113 206 229 435 
หมู่ที่ 7  บ้านกิมเซียงกง 14 27 22 49 

รวม 1,122 2,206 1,841 4,461 
 
ภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองด าเนินสะดวกไหลผ่าน 
และมีล าคลองย่อยอีกหลายสาย ตั้งอยู่ทางภาคกลาง มีพ้ืนที่ประมาณ ๑3.46 ตารางกิโลเมตร  
มี ๓ ฤดูกาล  (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
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สภาพอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและ 

แห้งแล้งแต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัดมี
อุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป ในช่วงปี 2558 ในเขตต าบลมีการประกาศภัยแล้ง 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  
๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ  ๑๕ องศา  

 
  2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ 
 รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนในพ้ืนที่  75,756   บาท/ปี การประกอบอาชีพและรายได้ แยกเป็นประเภท ดังนี้ 

 ประกอบอาชีพการเกษตร/ประมง/ท าไร่/ท านา  ประมาณ  45.67% 

 ประกอบอาชีพค้าขาย     ประมาณ    5.45% 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท    ประมาณ    1.24.% 

 รับจ้างทั่วไป      ประมาณ  17.89% 

 ธุรกิจส่วนตัว      ประมาณ    0.41% 

 ไม่มีอาชีพ      ประมาณ    8.10% 

 นักเรียน นักศึกษา     ประมาณ       20% 

 อ่ืนๆ/ไม่ระบุ      ประมาณ    1.24%     
  

                          (ข้อมูล จปฐ. ปี2562) 
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สภาพทางสังคม 

การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียน

ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหาร (เสริมนม) อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

สังกัด สพฐ. 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลดอนไผ่ 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
           - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก (ลูกจ้างตามภารกิจ , ลูกจ้างทั่วไป) 
           
           - จ านวนเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่ 
           - จ านวนเด็กเล็กโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
    ๒.๑  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎรร์ังสรรค)์ 
           ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนนักเรียน   

    2.2  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมชนะปรียาประชาสรรค์) 
           ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา 
          -  จ านวนนักเรียน   

 
 
 
 
 
 
2  แห่ง 
 
156  คน 
 
 
88  คน 

2 แห่ง 
4  คน  
 
21 คน 
12 คน 
         รวม 33 คน 
 
 
 
 
 

(ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2563) 
 
สถาบันต่างๆ  หน่วยงานราชการ  สถานที่ต่าง  ๆ  และองค์กรทางศาสนาในต าบลดอนไผ่ 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   มีวัด  จ านวน  1 แห่ง   คือ 
       วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีพระภิกษุและ
สามเณร   ประมาณจ านวน  16 รูป มีพระมหาค าพันธุ์ รณญชโย ป.ท.4  เป็นเจ้าอาวาส  
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 การโทรคมนาคม 
 มีหอกระจายข่าวเพ่ือไว้ใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จ านวน  7 หมู่บ้าน 
 การไฟฟ้า 
  มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 

แหล่งน้ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-   ฝาย            จ านวน   -    แห่ง 

   - บ่อน้ า  จ านวน   10 บ่อ 
   - สระน้ า  จ านวน   -    บ่อ 
   - คลองส่งน้ า  จ านวน   -    สาย 
   - คลองธรรมชาติ  จ านวน  ๒๓  สาย 

 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

   ประปาหมู่บ้าน จ านวน  10  แห่ง มีระบบประปาที่สามารถใช้งานได้ จ านวน 10 แห่ง   
 มวลชนและหน่วยงานราชการจัดตั้ง 
 จากสภาพพ้ืนที่ชุมชนของต าบลดอนไผ่ มีลักษณะการกระจายอยู่ตามพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่  ซึ่งจะมีถนนสายต่างๆ ที่ผ่านหมู่บ้านเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางชุมชน  ได้แก่  วัด  
โรงเรียน ซึ่งมีอยู่กระจายทั้งต าบลประชาชน   ส่วนใหญ่จึงไปใช้  วัด  โรงเรียน  ที่มีรัศมีอยู่ใกล้กับบ้านของตน  
ท าให้วัดและโรงเรียนแต่ละแห่ง มีความส าคัญเท่า ๆ กัน 
   

        อาสาสมัครสาธารณสุข                 จ านวน  97  คน 
         ผู้ประสานงาน  นายวัฒนา ชิ้นไพบูลย์ ต าแหน่ง ประธาน อสม.ระดับต าบล 
                   เบอร์โทรศัพท์   089-8052164 
           สถานที่ด าเนินการ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต าบลดอนไผ่               
 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไผ่  

   

                 สภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนไผ่   จ านวน  90  คน 
   ผู้ประสานงาน   เด็กชายภานพงศ์ มราช        ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนไผ่ 

                  เบอร์โทรศัพท์    092-4325083 
    สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค)์ 

(ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 ข้อมูลด้านสุขภาพ 

-สถิติผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

ที่ กลุ่มโรค 
หมู่บ้าน/ต าบลดอนไผ ่ปีงบประมาณ 2561 

บ้าน 
ดอนไผ่ 

บ้าน 
ตลาดแคะ 

บ้าน 
แช่ไห 

บ้าน 
โรงพักเก่า 

บ้าน 
หลักหก 

บ้าน 
หลักหก 

บ้าน 
กิมเซียงกง 

1 โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐม
ภูม)ิ 

143 152 158 79 55 66 69 

2 โรคเบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน 
ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียน
ส่วนปลาย 

1       

3 โรคเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลนิ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน  

59 52  37    

4 โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 1    1  1 
5 โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 1 1 1     
6 โรคหืดในภาวะหอบไม่หยดุ 1 2 1 1    
7 โรคไตวายเรื้อรัง ไม่ระบรุายละเอยีด 28 18 35 15 7 20 15 
8 โรคเข่าเสื่อม ไม่ระบุรายละเอียด  1 1 1 2 1  
9 โรคเบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน 

ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 1   1 2 2 

10 โรคเบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ 
ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 

 2 1     

11 โรคไตจากความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีไตวาย  2    1  
12 โรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอ่ืนๆ   1     
13 โรคของหลอดเลือดสมอง ไมร่ะบุ

รายละเอียด 
  1     

14 โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อ ข้อเท้า
และเท้า 

  1     

15 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด   1     
16 โรคเบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน ไมม่ี

ภาวะแทรกซ้อน 
  54  21 36 30 

17 โรคเบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน 
ร่วมกับโคม่า  

     1  

18 โรคหัวใจจากความดันโลหติสูง      1  
รวม (นับทุกคน ทุกโรค (เรื้อรัง) ที่เป็น) 234 231 255 133 87 128 117 

รวมจ านวนคนจริง (1 คน เป็นมากกว่า 1 โรค 
(เรื้อรัง) นับ 1 คน เท่าน้ัน) 

162 161 172 86 63 83 76 
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-สถิติผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

ที่ กลุ่มโรค 
หมู่บ้าน/ต าบลดอนไผ ่ปีงบประมาณ 2562 

บ้าน 
ดอนไผ่ 

บ้าน 
ตลาดแคะ 

บ้าน 
แช่ไห 

บ้าน 
โรงพักเก่า 

บ้าน 
หลักหก 

บ้าน 
หลักหก 

บ้าน 
กิมเซียงกง 

1 โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐม
ภูม)ิ 

156 155 155 78 58 68 80 

2 โรคเบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน 
ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียน
ส่วนปลาย 

       

3 โรคเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลนิ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน  

 53 54 38 22 39 42 

4 โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 1    2  1 
5 โรคหัวใจจากหลอดเลือดแดงแข็ง 1 1 1     
6 โรคหืดในภาวะหอบไม่หยดุ 1 4  1   1 
7 โรคไตวายเรื้อรัง ไม่ระบรุายละเอยีด 26 18 33 12 6 18 14 
8 โรคเข่าเสื่อม ไม่ระบุรายละเอียด  1 1 1 2 1  
9 โรคเบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน 

ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 
 1 1  1 2 2 

10 โรคเบาหวานเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ 
ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนทางไต 

 2      

11 โรคไตจากความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีไตวาย  2    1 1 
12 ข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิแบบอื่นๆ   1     
13 โรคของหลอดเลือดสมอง ไมร่ะบุ

รายละเอียด 
  1     

14 โรคข้อที่เกิดจากการอักเสบหลายข้อ ข้อเท้า
และเท้า 

  1     

15 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด   1     
16 โรคเบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน ไมม่ี

ภาวะแทรกซ้อน 
60       

17 โรคเบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน 
ร่วมกับโคม่า  

1     1  

18 โรคหัวใจจากความดันโลหติสูง      1  
19 โรคเนื้องอกร้ายของปากมดลูก ไมร่ะบุ

ต าแหน่ง 
1       

20 โรคหืดจากภมูิแด้เด่น 1 1 2 2 1 2 4 
21 โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไมร่ะบุ

รายละเอียด 
    1   

22 โรคอ้วน ไมร่ะบรุายละเอียด     1   
รวม (นับทุกคน ทุกโรค (เรื้อรัง) ที่เป็น) 248 238 251 132 94 133 145 

รวมจ านวนคนจริง (1 คน เป็นมากกว่า 1 โรค 
(เรื้อรัง) นับ 1 คน เท่าน้ัน) 

177 167 172 90 71 88 98 
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- สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (ย้อนหลัง 3 ปี) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวน (ราย) หมายเหตุ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562  
1 บ้านดอนไผ่     
2 บ้านตลาดแคะ   1  
3 บ้านแช่ไห 3  4  
4 บ้านโรงพักเก่า  1 1  
5 บ้านหลักหก  1   
6 บ้านหลักหก     
7 บ้านกิมเซียงกง     

 
- สถิติผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (HIV) 

  ผู้ปุวยโรคติดเชื้อ (HIV)   จ านวน 4 คน 
 

คณะท างาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ ่
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ได้ด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนต าบล) อาศัยอ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 
กันยายน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย นั้น 
  

 เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และเกิดความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ดังต่อไปนี้ 
 

 นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ควบคุมดูแลคณะท างาน เพ่ือการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
 

 1.ด้านการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
  1. ผู้อ านวยการกองคลัง                      คณะท างาน 

 2. นักวิชาการการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า)              คณะท างาน 
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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 1.รับผิดชอบรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระเบียบกองทุนที่ก าหนดโดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อน 
เบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
 2.บันทึกบัญชีโดยแยกจากระบบบัญชีปกติขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือประจ าเดือน ด้วยระบบ 
อิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอ่ืน พร้อมจัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ผ่านความเห้นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ  
ให้สปสช.เขต 5 ราชบุรี ทุกไตรมาส โดยจัดส่งภายใน 30 วัน นับจากสิ้นไตรมาสตามรูปแบบที่ สปสช ก าหนด 
 4.รับผิดชอบเก็บเอกสาร หลักฐานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนฯ ไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
 5.จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่จ าเป็นในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯตามประกาศฯ 
 6.จัดท าเช็คพร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
กองทุน ตามระเบียบกองทุนฯ 
 7.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมเ พ่ือจ่ายให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ และ

คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่ได้เข้าร่วมประชุมตามระเบียบกองทุนฯ 
 8.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับหมายหมาย 

 2.ด้านธุรการ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
1. หัวหน้าส านักปลัด                              คณะท างาน 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           คณะท างาน           
3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน             คณะท างาน 

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1.การรับ-ส่ง บันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสารการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ 
 2.ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมในการประชุม 
 3.ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เตรียมเอกสาร สถานที่และอุปกรณ์ต่างๆอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มให้พร้อมและเพียงพอส าหรับการประชุม 
 4.จัดท ารายงานการประชุม ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันท าการนับแต่วันประชุม 
 5.จัดท าสรุปแบบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินตามประกาศฯ 
 6.จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่าย และเงินคงเหลือของกองทุนฯ ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบ 
 7.ติดต่อประสานงานทั่วไป และการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
 8.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับหมายหมาย 
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 คณะอนุกรรมการ 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
  ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้ด าเนินการประกาศใช้

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ว่าด้วย เรื่อง  การด าเนินงานและการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่  8  
พฤศจิกายน  2561 ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 
จึ งแต่ งตั้ ง เจ้ าหน้าที่ รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่ วนต าบลดอนไผ่  
จึงท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการกองทุนฯ  

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอเปลี่ยนแปลงค าสั่งกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพฯที่ 1/2562 ลงวันที่  22  มกราคม  2562  เรื่อง  ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
คณะท างานเพ่ือด าเนินงานของกองทุน จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ดังต่อไปนี้ 
 คณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงการ ประกอบด้วย  
 1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                   ประธานคณะอนุกรรมการ 
 2.นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจ า)                  คณะอนุกรรมการ 
 3.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน          คณะอนุกรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                    1.ตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนว่าถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามประกาศ สปสช. หรือระเบียบกองทุนหรือไม่ พร้อมเสนอความเห็นตามแบบ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ 
  2.ร่วมวางแผนและสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ที่เป็นแม่
และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรังสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน
ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 3.ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ 
 4.ร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ และตาม
หลักเกณฑ์ที่ สปสช.ก าหนด 
 5.รายงานปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานและบริหารจัดการการกองทุนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อไป 
 6.หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

  1. นายสุชัช สายกสิกร   ประธานคณะอนุกรรมการ 
 2. นายถิระ พุฒรังษ ี  คณะอนุกรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักปลัด   คณะอนุกรรมการและเลขานุการ           
  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     1. ด าเนินการประเมินผล ติดตาม การด าเนินงานโครงการที่อนุมัติ 
 2. เสนอรายงานการประเมินผล ติดตาม การด าเนินโครงการที่อนุมัติให้คณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลดอนไผ่ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันสิ้นไตรมาศและรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ภายในวันที่ 20 เดือนธันวาคม ของทุกปี เพ่ือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จะได้ด าเนินการ
น าเสนอรายงานได้ ส านักงานหลีกประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบต่อไป 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ 
 4. หน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับหมายหมาย 

 
คณะกรรมการ 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์กรบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

.................................. 
  ด้วย กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ประกอบกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ขั้นใหม่ ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ประกอบกับข้อ 6 และข้อ 12 วรรคห้า แห่งประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่                   พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 
2) สาธารณสุขอ าเภอด าเนินสะดวก 
3) ท้องถิ่นอ าเภอด าเนินสะดวก 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินงานและบริหารจัดการของ

คณะกรรมการกองทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยประกาศ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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2. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 

1) นายโสภณ อุดมโภชน์   นายก อบต.ดอนไผ่ เป็นประธานกรรมการ 
2) นายประทีป ดนัยวรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
3) นางนงลักษณ์ ทองศรีสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการ 
4) นายอ านาจ พานะมัย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ 
5) นางสุรดี เอื้อประเสริฐชัย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการ 
6) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไผ่ หรือผู้แทน เป็นกรรมการ   
7) นายบุญมา สุขสมอารีย์วงศ์ อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นกรรมการ 

ประจ าหมู่บ้าน 
8) นายมณเทียน จิตตวัฒนากูล อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นกรรมการ 

ประจ าหมู่บ้าน 
9) นายสุชัช สายกสิกร  ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
10) นายไชยมงคล กอธงทอง  ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
11) นายอาคม ไชยบุตร  ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
12) นางภาคินี ช่างเขียน  ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
13) นายถิระ พุฒรังษี   ผู้แทนชุมชน  เป็นกรรมการ 
14) นายวัฒนา ชิ้นไพบูลย์  ผู้แทนประสานงาน เป็นกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพประชาชน 
15) นายเอกสิทธิ์ สุทธิศาสนกุล ปลัด อบต.ดอนไผ่ เป็นกรรมการและ 

เลขานุการ 
16) นางวราภรณ์ อรรถพล  นักวิชาการศึกษา  เป็นกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
17) นายปิยพงศ์ เทศสอาด  ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การปฏิบัติ
ในเรื่องอ่ืนใดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ.2561 และตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด      
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ส่วนที่ 3  

 
สภาพปัญหาและผลการด าเนินงาน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบุรี  
 

1.  สภาพปัญหา 
 1.1  ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน  เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพได ้
 1.2  ปัญหาขาดการรณรงค์ ส่งเสริมการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ส าหรับการแข่งขัน
เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
 1.3  ปัญหาขาดแคลนไฟฟูาส่องสว่างสถานที่ส าหรับออกก าลังกายในเวลากลางคืน 
 1.4  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มยังขาดจิตส านึกในการปูองกันโรค              
เช่น ยุง แมลงวัน 
 1.5  ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ลมฟูา อากาศให้การปูองกันและดูแลสุขภาพ 
 1.6  ปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ได้ให้ส าคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง             
จึงไม่ค่อยใสใจและให้ความส าคัญในการตรวจสุขภาพของตนเอง 
 
2.  สรุปผลการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ในปีท่ีผ่านมา 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี ได้ให้การสนับสนุน           
และส่งเสริมด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือพัฒนาให้ประชาชน                     
ให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริม
สุขภาพการปูองกันโรคการฟ้ืนฟูสภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ท าให้สามารถดูแลตนเอง
ในเรื่องสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้เกิดการบริการด้านสุขภาพที่เป็นองค์รวม และมีวัตถุประสงค์                     
เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ                       
และปูองกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และส่งเสริมให้กลุ่มที่ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงตามที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด      
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ส่วนที่ 4 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน (ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต)  

ของกองทุนหลกัประกันสขุภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี 
 

1. วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

วิสัยทัศน์ 
“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างชุมชนน่าอยู่ สู่ต าบลปลอดภัย ปลอดโรค” 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริหารสาธารณสุขของหน่วยปริการหรือสถานบริการอ่ืนรวมทั้งสถานบริการทางเลือกในพ้ืนที่โดยเน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จะเป็นต่อสุขภาพ
และการด ารงชีวิต  ส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง
และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตต าบลดอนไผ่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพชุมชน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย 
1.1 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับหญิงมีครรภ์ 
1.2 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กเล็ก (แรกเกิดถึงต่ ากว่า 1 ปี) 
1.3 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับเด็กโต (อายุ 6 ปี ถึงต่ ากว่า 25 ปี) 
1.4 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) 
1.5 การจัดบริการชุดสิทธิประโยชน์ส าหรับกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ 
1.6 การจัดบริการสิทธิประโยชน์กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและสุขภาวะสิ่งแวดล้อม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชน (แผนพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต) 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอ่ืนรวมทั้งสถาน

บริการทาง เลื อก ใน พ้ืนที่ โ ดย เน้นการสร้ า ง เสริมสุ ขภาพ การปูองกัน โ รค  การ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพ                       
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จะเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต    

2. ส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง           
และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรั งที่อยู่ ในเขตต าบลดอนไผ่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง                  
และมีประสิทธิภาพ  ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด  

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพ้ืนที่ จัดท ากิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี   
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4.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่          
ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต่อไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในรอบ
ปีงบประมาณนั้น  และในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวของโยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคา           
ไม่เกิน  20,000  บาทต่อหน่วย  

 
3. ความสอดคล้องของนโยบายการพัฒนาสุขภาพชุมชน (ด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต)                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
 3.1 สร้างเสริมสุขภาพอนามัย ระบบบริการที่มีมาตรฐานทั่วถึง และควบคุมโรค  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ พัฒนาเด็กและเยาวชน                
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์  

3.3  สนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีแก่ประชาชนส่งเสริม            
และสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชน ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจด้านสาธารณสุข และอนามัยชุมชน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตนและดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอนามัยชุมชน 
 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครื่องมือและเวชภัณฑ์ในการให้บริการที่ เหมาะสม และอบรม            
ให้ อสม. มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุข และอนามัยชุมชนอย่างแท้จริง สามารถให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 3.6 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการปูองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ             
ในชุมชนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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โครงการในแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ต าบลดอนไผ่ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์แก่กลุ่มเปูาหมายหลัก 
5 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก ,กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส, 

กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง, กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 

********************************* 
ประเภทท่ี  1. กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือ                        
                  หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่         รวมเป็นเงิน 71,880บาท 

1.โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 2564  
        งบประมาณ 25,880.-บาท 
2.โครงการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในปีงบประมาณ 2564  
        งบประมาณ  10,000.-บาท 

 3.โครงการคลินิกรุ่งอรุณ ในปีงบประมาณ 2564   งบประมาณ 36,000.-บาท 
 

ประเภทท่ี 2. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน  รวมเป็นเงิน 126,600 บาท 
1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมู่ที่ 4 

          งบประมาณ 48,000.-บาท 
2.โครงการควบคุมและปูองกันไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 2564   
         งบประมาณ 78,600.-บาท 

  

ประเภทท่ี  3. กิจกรรมการสนับสนุนการดูแล เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  รวมเป็นเงิน 24,750 บาท 
1.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ (ต่อเนื่อง)   งบประมาณ 12,400 บาท 
2.โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ปลอดโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         งบประมาณ 12,350.-บาท 

 

ประเภทท่ี 4. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.  รวมเป็นเงิน 56,000 บาท 
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        งบประมาณ 56,000.-บาท 
   

ประเภทท่ี 5. ด้านกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่   รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
           1.โครงการปูองกันโรคระบาด       งบประมาณ 20,000.-บาท 
 
                                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  299,230 บาท 



 

 
 
 

ส่วนที่ 5 บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

ประเภทที่ 1 
ประเภทกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการ 

หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                  ส่วนที่  5           
บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน  (ด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 
ภายใต้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  อ าเภอด าเนินสะดวก  จงัหวัดราชบุรี 

*********************************************************** 
ประเภทท่ี 1  ประเภทกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.โครงการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง  ในปี งบประมาณ 
2564 

-เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน/โรค
ความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป  
-เพื่อให้ผู้ด าเนินการตรวจคัดกรอง
สุขภาพเชิงรุกมีความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินการตรวจคัดกรองและมี
ความรู้ในเรื่องโรคเบาหวานโรคความ
ดันโลหิตสูงมากข้ึน 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 90 ของ
ประชาชน อายุ 35 ปี
ขึ้นไป จ านวน 1,921
คน ณ วันท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มากกว่าร้อยละ 90 
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
กลุ่มเปูาหมายอายุ 35 
ปี ขึ้ น ไ ป  ไ ด้ รั บ ก า ร
ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนมกราคม 
2564 –  
เดือนกันยายน 
2564 

 
 

งบประมาณ 25,880.-บาท 
-ค่าแผ่นตรวจน้ าตาลในกระแสเลอืด บรรจุ
กล่องละ 25 แผ่น จ านวน 77 กล่องๆละ 79 
บาท เป็นเงิน 6,083 บาท 
-ค่าเข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว บรรจกุล่องละ 
100 ช้ิน จ านวน 19 กล่องๆละ 147 บาท 
เป็นเงิน 2,793 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ส าหรับแกนน าสุขภาพ จ านวน 10 
คนๆละ 50 บาท x 10 วัน เป็นเงิน 5,000 
บาท 
ค่าอาหารว่างในการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
จ านวน 10 คนๆละ2 มื้อๆละ25 บาท x10 
วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 
-ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ (กระดาษ A4,หมึกป
ริ้นเตอร,์กล่องพลาสติก ฯลฯ) เป็นเงิน 
5,000 บาท 
-ถ่ายเอกสารแบบคัดกรองและเอกสารใหสุ้ข
ศึกษา เป็นเงิน 2,004บาท (หมายเหตุ ทุก
รายการสามารถเบิกจ่ายถัวเฉลีย่กนัได้ตาม
ความจ าเป็น ) 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 

ดอนไผ ่

 



 
ประเภทท่ี 1  ประเภทกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ในปีงบประมาณ 
2563 

-เพื่อให้สตรีกลุ่มเปูาหมายอายุ 
30-60 ปี มีความรู้และได้รบั
การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 
 -เพื่อให้สตรีกลุ่มเปูาหมาย
อายุ 30-70 ปี มีความรู้และ 
ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็น
ประจ าทุกเดือนอย่างมี
คุณภาพ 

-สตรีกลุ่มเปูาหมาย
รายใหม่ 
อายุ 30-60 ปี 
จ านวน 50 คนใน
เขตพ้ืนที่ อบต.ดอน
ไผ่   

-มากกว่าร้อยละ 90 
ของสตรีกลุ่มเปูาหมาย 
อายุ 30-60 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 
-ร้อยละ 90 ของสตรี
กลุ่มเปูาหมายอายุ 
30-70 ปี มีการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองอย่าง
มีคุณภาพเป็นประจ า
ทุกเดือน 
 
 

-เดือนมกราคม 
2564 –  
กันยายน 2564 
 
 

งบประมาณ 10,000.-บาท 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับกลุ่มสตรี
กลุ่มเปูาหมายในการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ จ านวน 50คนๆละ50 
เป็นเงิน 2,500บาท 
-ค่าอาหารว่างส าหรับสตรี
กลุ่มเปูาหมายในการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ จ านวน 50 คนๆละ 2 
มื้อๆละ25บาท เป็นเงิน 2,500.-
บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ 
(กระดาษ A4 ,หมึกปริ้นเตอร์)  
เป็นเงิน 4,000.-บาท 
-ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองมะเร็ง
เต้านมละมะเร็งปากมดลูก เป็นเงิน 
1,000.-บาท 
(หมายเหตุ ทุกรายการสามารถ
เบิกจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้ตามความจ า 
เป็น) 
  

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลดอนไผ ่

 
 
 

 



 
ประเภทท่ี 1  ประเภทกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

 
 

งบประมาณตามสัดส่วนรอ้ยละ  
ประเภทที่ 1  71,880 x 100  = 24.02% 

299,230 
 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.โครงการคลินิกรุ่ง
อรุณ  
ในปีงบประมาณ 
2564 

-เพื่อให้ผู้ปุวยโรคเร้ือรังได้รับ
การรักษาอย่างต่อเนื่องและ
รอดเร็ว 
-เพื่อขยายเวลาการ
ให้บริการโดยท างานนอก
เวลาราชการในช่วงเช้าตั้งแต่
เวลา 06.00 น.ในวันจนัทร์ 
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ที่
ให้บริการตรวจรักษาผู้ปุวย 
-เพื่อให้ความรู้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 90 คน  
-แพทย์ 
พยาบาล 
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  
อสม. และแกน
น าสุขภาพ 
จ านวน 30 คน 

ร้อยละ 90 ของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
ที่มารับการรักษา ที่โรงพยาบาล
สุขภาพต าบลดอนไผ่ ได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค
เร้ือรัง 

เดือน
กุมภาพันธ์ 
2564 – 
กันยายน 
2564 

 

งบประมาณ 36,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
90 คนๆละ 25 บาท จ านวน 8 คร้ัง เป็นเงิน  
เป็นเงิน 18,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างส าหรับคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม. / แกนน าสุขภาพ ที่มาช่วย
ปฏิบัติงาน จ านวน 30 คนๆละ 25 บาท จ านวน 8 
คร้ัง เป็นเงิน 6,000 บาท  
-ค่าอาหารกลางวนัส าหรับคณะแพทย์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสม./ 

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลดอนไผ ่



 

 

 
 

ประเภทที่ 2 
 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเภทท่ี 2. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน 
                แนวทางการพัฒนา  :  สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 . โ ค ร ง ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ป้องกันไข้เลือดออก ประจ าปี
งบประมาน 2564 

-เพ่ือด าเนินการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ทัน
เหตุการณ์ 

-เพ่ือท าลายแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลาย และลูกน้ า
ยุงลาย ในพื้นที่ 

-เพ่ือลดอัตราการปุวยด้วย
โรคไข้เลือดออก ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ 

 

-หมู่บ้านในต าบล
ดอนไผ่ ทั้ง 7 
หมู่บ้าน 

 

-ประชาชนในต าบลใน
ต าบลมีอัตราการปุวยจาก
โรคไข้เลือดออกน้อยลง 

เดือน 
พฤศจิกายน 
2563 – เดือน 
กันยายน 2564 

งบประมาณ 78,600.-บาท 
-ค่าปูายโครงการ ขนาด 1.20 เมตร x 
2.4 เมตร จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 
600 บาท  
-ค่าจ้างคนพ่นยุง คนละ 300 บาท 
จ านวน 7 คน/หมู่/โดยแยกเป็นหมู่ 
ดังนี้ หมู่ที่ 2 จ านวนครัวเรือน 145 
ครัวเรือน 7x300x5 = 10,500 บาท  
หมู่ที่ 4 จ านวนครัวเรือน 132 
ครัวเรือน 7x300x5 =10,500บาท 
หมู่ที่ 5 จ านวนครัวเรือน 103 
ครัวเรือน 7x300x5 = 10,500บาท 
หมู่ที่ 6 จ านวนครัวเรือน 113 
ครัวเรือน 7x300x5 =10,500 บาท 
ค่าจ้างคนฉีดพ่นยุง คนละ 300 บาท 
จ านวน 10 แรง/หมู่ โดยแยกเป็นหมู่ ดังนี ้
หมู่ที่ 1 จ านวนครัวเรือน 289 ครัวเรือน 
10x300x5 =18,000บาท 
หมู่ที่ 3 จ านวนครัวเรือน 326 ครัวเรือน 
10x300x5 = 18,000 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท 
ฉีดพ่นยุงตลอดปี ทั้งหมดตามแผน 5 ครั้ง 
เป็นเงิน 72,600 บาท  
(หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยปรับ
จ่ายไดต้ามความเหมาะสม) 

อบต.ดอนไผ่  



 
ประเภทท่ี 2. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน 
      แนวทางการพัฒนา  :  สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ 

 
 

 

งบประมาณตามสัดส่วนรอ้ยละ  
ประเภทที่ 2  126,600 x 100  = 42.31 % 

299,230 
 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (หมู่ที่ 3) 
 
 

-เพ่ือให้ผู้สูงอายุเห็น
ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพของตนเอง และ
ส่งเสริมให้มีการดูแลซึ่งกัน
และกันในกลุ่ม 
-เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตนเพ่ือลด
ภาวะการเกิดโรค 
-เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้  ความ
คิดเห็น และประสบการณ์
ร่วมกัน มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสุขภาพจิตดี 

-ผู้สูงอายุใน
ชมรมผู้สูงอายุ
หมู่บ้าน 
แช่ไห หมู่ที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
หมู่บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 3 มี
สุขภาพที่ดีข้ึน 

 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ทุก
วันที่ 8 ของทุก
เดือน หรือ ตาม
วันที่เหมาะสม) 

งบประมาณ 48,000.-บาท 
-ค่าอาหารกลางวนั 
และน้ าดื่ม จ านวน  
๘๐ รายๆละ ๕๐ บาท/เดือน/ครั้ง จ านวน  
๑๒ เดือน 
เป็นเงิน  ๔๘,๐๐0.- 
บาท (หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัว 
เฉลี่ยปรับจ่ายได้ตามความเหมาะสม) 
 

ชมรมผู้สูงอายุ
แช่ไห หมู่ที่ 3  



 

 

 
 

ประเภทที่  3  
กิจกรรมการสนับสนุนการดูแล เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่  3  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) 
แนวทางการพัฒนา  :  สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค การฟ้ืนฟู 
                             สมรรถภาพแลการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน     
                             ชุมชนหรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน  

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดภัย ปลอดโรค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

-เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็ก ครูผู้ดูแล
เด็ก มีความรู้ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการส่งเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคของเด็ก  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

-เพ่ือให้ความรู้และส่งเสริม
ทักษะการรักษาความสะอาด
ตนเองที่จ าเป็นจากโรค ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือเฝูาระวังปูองกันและ
ควบคุมการระบาดจากโรค 

 

-ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
บ้านดอนไผ่ จ านวน 27  
คน  
-เด็กนักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบ้านดอนไผ่  
จ านวน 27 คน  
-ครูและผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
 2 คน 
-ผู้ปกครองนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
จ านวน 18 คน 
-เด็กนักเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
จ านวน 18 คน   

-นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และ
ผู้ดูแลเด็ก 95 
คน 
-การติดตามและ
ประเมินผล ใช้
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
จากผู้เข้าร่วม
โครงการ และ
สรุปรายงานผล
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
และเจ้าของ
งบประมาณ 

เดือนมกราคม 
2564 – 
กันยายน 
2564 

 

งบประมาณ 12,350.-บาท 
-ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/เจ้าหน้าที่ จ านวน 
45 คนๆละ 75 บาท เป็นเงิน 3,375.-
บาท 
-ค่าอาหารว่างส าหรับผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 45 คนๆละ 35 บาท 
เป็นเงิน 1,575.-บาท 
-ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็น
เงิน 1,800.-บาท 
-ปูายโครงการ ขนาด 1.20 เมตร x 2.5 
เมตร     เป็นเงิน  600.-บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการ (ผ้าเช็คมือ,แอ
ลกฮอล์เจล,น้ ายาฆ่าเชื้อโรค,สบู่ฯ) เป็นเงิน
5,000.-บาท 
(หมายเหตุ ทุกราย 
การสามารถถัวเฉลี่ยปรับจ่ายได้ตามความ
เหมาะสม) 

อบต.ดอนไผ ่



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่  3  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง) 
แนวทางการพัฒนา  :  สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค การฟ้ืนฟู 
                             สมรรถภาพแลการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก 

งบประมาณตามสัดส่วนรอ้ยละ  
ประเภทที่ 3  24,750 x 100  = 8.27 % 

299,230 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ 
(ต่อเนื่อง) 

-เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับบริการ
ตรวจส่งเสริมปูองกันทางทัน
ตกรรมเบื้องต้นโดยทันตก
รรมหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
-เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ 
ทักษะในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของตนเอง 
-เกิดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องในชมรมผู้สูงอายุ 
 

-กลุ่มผู้สูงอายุใน
ชุมชนผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
1 และหมู่ท่ี 3 ต าบล
ดอนไผ่ จ านวน 80 
คน  
  

-ผู้สูงอายุในชมรมผู้สง
อายุ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 
3 ได้รับการตรวจ
ส่งเสริมปูองกันทางทัน
ตกรรมเบี้องต้น โดย
ทันตบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ร้อยละ 95  
-ผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 3 มีความรู้ ทักษะ
ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของตนเอง ไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ 80  
-มีกิจกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องใน
ชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 
2 ชมรม  

เดือนตุลาคม
2566 – 
กันยายน 
2564 

 

งบประมาณ 12,400 บาท 
-ค่าตอบแทนทีมวิทยากรฐาน จ านวน 3 
คนๆละ 2 ชม.ๆละ300บาท จ านวน 4 
วัน เป็นเงิน 7,200 บาท 
-ค่าวัสดุสาธิตและฝึกการแปรงฟัน ชุด
แปรงฟันผู้ใหญ่พร้อมยาสีฟันส าหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70 ชุดๆละ 
60 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท  
-ค่าจ้างท าปูายโครงการฯ ขนาด 2x.1.5  
ตารางเมตรๆละ 150 บาท เป็นเงิน 
450 บาท 
-ค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษA4 
ฯลฯ เป็นเงิน 550 บาท (หมายเหตุ ทุก
รายการสามารถเบิกจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้
ตามความจ าเป็น) 
 

โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลดอนไผ ่



 

 

 
 
 

 
 

ประเภทที่ 4 
กิจกรรมการบริหารจัดการ/กองทุนพัฒนาศักยภาพกรรมการ/และ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเภทท่ี 4   ด้านการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล   

แนวทางการพัฒนา  :  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนๆ                        
                             ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการด าเนินงานโดยตรง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุน  

งบประมาณตามสัดส่วนรอ้ยละ 
ประเภทที่ 4  56,000 x 100  = 18.72 % 

299,230 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.โครงการค่าใช้จ่าย
การบริหารหรือ
พัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

-เพ่ือให้การบริหารจัดการ
กองทุนฯเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ  
-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะ
กรรมการฯ คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ และคณะท างาน
กองทุนฯ 
-เพ่ือจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นใช้ใน
งานกองทุนฯ , และเป็น
ค่าตอบแทนในการประชุม , 
ค่าอาหารว่างในการประชุม
ต่างๆ , ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ได้แก่ ค่าลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่า
พาหนะเดินทาง ส าหรับ
กรรมการ ที่ปรึกษา 
อนุกรรมการหรือคณะท างาน 
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา 
(ชั่วคราว) ของกองทุน 

-คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ และ
คณะท างานกองทุนฯ 
-แผนงาน/โครงการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 
 
 
 

-การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนงาน/โครงการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  

-ตุลาคม 
2563 –  
กันยายน 
2564 

 

งบประมาณ 56,000.-บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ
กองทุนฯ,และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 22
คนๆละ 35บาท ประชุม4ครั้ง  
เป็นเงิน 3,080 บาท 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 22 คนๆละ 400 
 บาท ประชุม 4 ครั้ง เป็นเงิน 35,200 บาท 
-ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการฯ 
และคณะอนุกรรมการติดตามกองทุนฯ  
จ านวน 6 คนๆละ300บาท ประชุม 4 คร้ัง 
งบประมาณ 3,600บาท และอนุกรรมการ
สนับสนนุการจัดการบริการดูแลระยะยาว 
ส าหรับผู้สงูอายุฯ และผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 11  
คนๆละ 300 บาท ประชุม 4 คร้ังๆละ  
300 บาท งบประมาณ 14,400 บาท เปน็เงิน 
16,800 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แกค่่าลงทะเบียน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง 
 ฯลฯ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกองทุนฯ  
เป็นเงิน 920 บาท  
(หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยปรับ 
จ่ายไดต้ามความเหมาะสม) 

กองทุน.อบต.
ดอนไผ ่

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 5 
                            กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเภทท่ี 5 ด้านกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

      แนวทางการพัฒนา  :  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น และเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ได้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. โครงการปูองกันโรคระบาด - เพ่ือปูองกันการเกิดโรคระบาด
ในต าบล 

 
 
 

ประชาชนในต าบล
ดอนไผ่และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

-หมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรค
ระบาด 

ตุลาคม 2563 
– กันยายน 

2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.-  
 

อบต.ดอนไผ ่
 

 
งบประมาณตามสัดส่วนรอ้ยละ  

ประเภทที่ 5  20,000 x 100  = 6.68 % 
299,230 

 
 
 
 



 
 

สรุป  
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนสุขภาพชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกองทุนหลกัประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวัดราชบรุี 

 
ประเภทที่ 1.  ประเภทกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี 
   งบประมาณจ านวน   71,880 บาท     

ประเภทที่ 2.  กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน      
          งบประมาณจ านวน  126,600 บาท     

ประเภทที่ 3.  กิจกรรมการสนับสนุนการดูแล เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  
                  งบประมาณจ านวน  24,750  บาท 

ประเภทที่ 4.  ด้านการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.   
                  งบประมาณจ านวน  56,000บาท 

ประเภทที่ 5. ด้านกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นท่ี             
         งบประมาณจ านวน  20,000  บาท 
 
รวมงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนในประเภทกิจกรรม 1 - 5  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  299,230  บาท        
เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลดอนไผ่  395,095.89   บาท 
 

งบประมาณตามสัดส่วนรอ้ยละตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 
299,230 x 100  =  75.74 % 

                                                                       395,095.89    
 

 



 


