
หัวข้อการบรรยาย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อความส าเร็จ

โดย  นายดุสิต  ทันสมัย
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี



การบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
เทศบาลต าบลท่าไม้



วสัิยทัศน์  (Vision)  
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เทศบาลต าบลท่าไม้

เป็นองค์กรที่เข้าถงึปัญหาสุขภาพ

ของประชาชน ใส่ใจทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถงึ
และเท่าเทยีม  ประสานภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้าง

สุขภาพที่ดีให้กับประชาชนชาวต าบลท่าไม้



เทศบาลต าบลท่าไม้
เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น เมื่อปี  2553



ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ปี  2553  ระดับ  B
ปี  2554  ระดับ  A
ปี  2555 – จนถึงปัจจุบัน  ระดับ  A+(ศูนย์การเรียนรู้)



คุณสมบัติของผู้รับผิดงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ



1. มคีวามรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของประกาศ         
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี                     
2.ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดกองทุนฯที่
ก าหนดไว้เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกองทุนฯ                                      
3. มีการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน    
ภายนอกและกลุ่มประชาชนที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ



4. เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงที่ดี คอยให้ค าแนะน าและอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
5. ศึกษาและหาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ จาก    
สปสช. เขต และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุนฯ กับ หน่วยงาน อปท. อื่นๆ 
เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ



6.มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารจัดการกองทุนฯ  
ทั้งด้านงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



สิ่งที่ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ
และผู้ขอรับงบประมาณ

ควรรู้





วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2561 





กลุ่มเป้าหมายที่ต้องด าเนินการ 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2561 



ประกอบด้วย

1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
2.กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3.กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
4.กลุ่มวัยท างาน
5.กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
6.กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
7.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง



เรื่อง  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ



ประกอบด้วย

1.มีการเปิดบัญชี ธกส. 2 บัญชี แยกจากกัน
-บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 1 บัญชี
-บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1 บัญชี
2.การรับเงินเข้ากองทุนฯ ทั้งเงินสดและเช็ค มีการออก
ใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ทุกครั้ง 
ตามรูปแบบที่ สปสช. ก าหนด



3.การสมทบเงินของเทศบาลฯ จะสมทบประมาณต้น
ปีงบประมาณ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี
4.การจ่ายเงินกองทุนฯ จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม โดยให้
นายกเทศมนตรี หรือ รองนายกเทศมนตรี หรือ 
ปลัดเทศบาล ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับ
มอบหมาย 2 คน ของเทศบาลต าบลท่าไม้ มอบหมายให้ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ และผอ.กองคลัง คนใดคนหนึ่งเป็นผู้
ลงนาม



5.การจ่ายเงินให้ผู้ขอรับงบประมาณ
-หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข ให้หัวหน้าหนว่ยงาน
เป็นผู้รับเงินหรือมอบหมาย
-กลุ่มองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ให้ผู้แทนไม่น้อยกว่า 2 คน 
ขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน



6.การจัดท าบัญชีและรายงานกองทุนฯ
-มีการมอบหมายให้กองคลังเป็นผู้รายงาน 
-การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าป/ีรายงาน
การเงิน/การจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้วมอบใหก้องสาธารณสุขฯ 
เป็นผู้ด าเนินการและเก็บไว้เพื่อรอการตรวจสอบ



7.การก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
-มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
-การส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ ให้ส่งภายใน 30 วัน 
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
-กรณีเงินคงเหลือจากการด าเนินโครงการให้ส่งคืนกองทุนฯ 
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 30 วันเช่นกัน



8.การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม
-คณะกรรมการกองทุนฯ จ่ายค่าตอบแทน 400 บาท/คน
-คณะอนุกรรมการกองทุนฯ จ่ายค่าตอบแทน 300 บาท/คน
-บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม จ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่มีการเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการชุดนั้นๆ 



สิ่งที่ผู้รับผิดชอบกองทุนฯจะต้องท า/ควรท า



1.แต่งตัง้คณะกรรมการกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาตฯิ พ.ศ. 2561 ข้อ 12



2.แต่งตัง้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ
(ช่วยเหลือการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการกองทุนฯ) ตามความเหมาะสม



3.แต่งตัง้และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบโดยผู้บริหารท้องถิ่น



การจัดท าแผนการเงินประจ าปี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลท่าไม้





แผนงาน/โครงการ  5 ประเภท
ประจ าปี  2561

อนุมตัเิม่ือวนัที ่ 13 กมุภาพนัธ์ 2561
(ภายในไตรมาสที ่ 2)  



ประเภทที่  1 กจิกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ
หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่

ล าดบัที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการพระภิกษุสงฆ์ห่างไกลโรคเบาหวานและ

ความดนัโลหิตสูง
6,400 กองสาธารณสุขฯ

2. โครงการคดักรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2561 5,000 รพ.สต.

3. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลือดออก 16,579 รพ.สต.

4. โครงการคดักรองเชิงรุกเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวณัโรค 46,866 รพ.สต

5. โครงการพฒันาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากใน
เดก็ช้ันอนุบาลต าบลท่าไม้

29,450 รพ.สต

6. โครงการ ฟันสวย ยิม้ใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากกลุ่ม
ประถมศึกษา

37,400 รพ.สต.

รวมเป็นเงนิ 141,695 บาท



ประเภทที่  2 กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน

ที่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุชุมชนหมู่ 1 พฒันา 8,000 อสม.หมู่ท่ี 1

2. โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุชุมชนบา้นกระต่ายเตน้ 8,000 อสม.หมู่ท่ี 2

3. โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุชุมชนทุ่งพฒันาหมู่ 3 8,000 อสม.หมู่ท่ี 3

4. โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุชุมชนพฒันาหา้รุ่งเรือง 8,000 อสม.หมู่ท่ี 5

5. โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุชุมชนศาลา+ริมคลอง 8,000 อสม.หมู่ท่ี 6

6. โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุชุมชนคร้อพนนัพฒันา 8,000 อสม.หมู่ท่ี 7

7. โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุชุมชนรางโป่งหวัหิน 8,000 อสม.หมู่ท่ี 8

8. โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผูสู้งอาย ุชุมชนร่วมมือพฒันาหมุ่9 8,000 อสม.หมู่ท่ี 9



ประเภทที ่ 2 กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ที่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผดิชอบ
9. โครงการสมุนไพรไทยพิชิตโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,700 อสม. หมู่ท่ี 1

10. โครงการสมุนไพรไทยพิชิตโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,700 อสม.หมู่ท่ี 2

11. โครงการสมุนไพรไทยพิชิตโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,700 อสม.หมู่ท่ี 3

12. โครงการสมุนไพรไทยพิชิตโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,700 อสม.หมู่ท่ี 5

13. โครงการสมุนไพรไทยพิชิตโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,700 อสม.หมู่ท่ี 6

14. โครงการสมุนไพรไทยพิชิตโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,700 อสม.หมู่ท่ี 7

15. โครงการสมุนไพรไทยพิชิตโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,700 อสม.หมู่ท่ี 8

16. โครงการสมุนไพรไทยพิชิตโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน 12,700 อสม.หมู่ท่ี 9



ประเภทที ่ 2 กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ล าดบัที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
17. โครงการหมอนวดนอ้ยกระต่ายเตน้ 32,000 โรงรียนวดักระต่ายเตน้

18. โครงการส่งเสริมขบัข่ีปลอดภยัถูกกฎจราจรฯ 9,950 โรงรียนวดักระต่ายเตน้

19. โครงการนกัเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอว้น 15,350 โรงรียนวดักระต่ายเตน้

20. โครงการสุขภาพตาและการคดักรองความผดิปกติหรือบกพร่อง
ทางการมองเห็นเบ้ืองตน้

9,350 โรงรียนวดักระต่ายเตน้

21. โครงการหมอนวดนอ้ยห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 29,800 โรงเรียนวดัคร้อพนนั

22. โครงการส่งเสริมเยาวชนท่าไมข้บัข่ีปลอดภยั 20,000 โรงเรียนวดัคร้อพนนั

23. โครงการการตรวจคดักรองและแกไ้ขความผดิปกติทางการ
มองเห็นของนกัเรียน

15,000 โรงเรียนวดัคร้อพนนั

24. โครงการนวตักรรมเพ่ือสุขภาพผูสู้งอายุ 10,000 ชมรมผูสู้งอายฯุ

25. โครงการร าวงเพื่อสุขภาพผูสู้งอายุ 13,300 กลุ่มท่าไมรั้กษร์ า

26. โครงการกระต่ายเตน้ร่วมใจไร้พุง 23,000 กลุ่มแอโรบิคกระต่ายเตน้

27. โครงการหมอนวดเชิงรุกใส่ใจผูพิ้การ 19,500 กลุ่มนวดแผนไทย



ประเภทที่  2 กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถิน่/หน่วยงานอ่ืน

ที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
28. โครงการท่าไมว้ยัใสห่างไกลยาเสพติด 16,400 สภาเดก็และเยาวชน

29. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 32,900 กลุ่มแอโรบิคท่าไม้

30. โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ 136,700 ชมรมผูสู้งอายุ

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 537,240



ประเภทที่  3 กจิกรรมการสนับสนุนการดูแลเดก็เลก็
ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการ เฝ้าระวงัโรคติดต่อในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 5,000 ศพด.บา้นกระต่ายเตน้

2. โครงการ การส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ในเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยั
เรียน

8,500 ศพด.บา้นกระต่ายเตน้

3. โครงการประเมินภาวะโภชนาการ การแกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการและ
การส่งเสริมโภชนาการในเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรียน

10,000 ศพด.บา้นกระต่ายเตน้

4. โครงการ เฝ้าระวงัโรคติดต่อในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 5,000 ศพด.ต าบลท่าไม้

5. โครงการ การส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ในเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยั
เรียน

8,500 ศพด.ต าบลท่าไม้

6. โครงการประเมินภาวะโภชนาการ การแกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการและ
การส่งเสริมโภชนาการในเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรียน

10,000 ศพด.ต าบลท่าไม้

รวมเป็นเงนิ 47,000 บาท



ประเภทที่  4 กจิกรรมการบริหารจดการกองทุน
พฒันาศักยภาพกรรมการและพฒันาระบบบริหารจดัการ

ล าดบัที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 40,000 กองทุนฯ

2. โครงการจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑก์องทุนฯ 52,000 กองทุนฯ

รวมเป็นเงิน 92,000



ประเภทที ่ 5 กจิกรรมกรณเีกดิโรคระบาดหรือภัยพบิัตใินพืน้ที่

ล าดบัที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข 100,000 กองทุนฯ

กรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพื้นท่ี

รวมเป็นเงิน 100,000



รวมโครงการ/แผนงานในปีงบประมาณ 2561
ทีข่อพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการกองทุนฯ

ประเภท จ านวน
โครงการ

จ านวนเงนิ ร้อยละ

ประเภทท่ี  1 กิจกรรมสนบัสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

6 โครงการ 141,695 13.64 %

ประเภทท่ี  2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและ
ชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

30 โครงการ 537,240 51.75 %

ประเภทท่ี  3 กิจกรรมการสนบัสนุนการดูแลเดก็เลก็
ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูป่้วยโรคเร้ือรัง

6 โครงการ 47,000 4.53 % 

ประเภทท่ี  4 กิจกรรมการบริหารจดการกองทุน
พฒันาศกัยภาพกรรมการและพฒันาระบบบริหารจดัการ

3 โครงการ 116,000 11.17 %

ประเภทท่ี   กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพ้ืนท่ี 1 โครงการ 100,000 9.63 %

รวมทั้งส้ิน 48 โครงการ 941,935 90.72 %

งบประมาณทั้งส้ิน 1,038,187.65 บาท    ใช้ไป 941,935 บาท       คงเหลือ 96,252.65 บาท



โครงการ จ านวนเงนิ ผู้ขอรับการสนับสนุน

ขออนุมตัแิผนงาน/โครงการ ประเภทที ่2 จ านวน 2 โครงการ

1โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพต าบลท่าไม้ 32,900 กลุ่มแอโรบิคเพื่อสุขภาพต าบลท่าไม้

2โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ เทศบาลต าบลท่าไม้ 132,000 ชมรมผูสู้งอายตุ  าบลท่าไม้

ขออนุมตัแิผนงาน/โครงการ ประเภทที ่4 จ านวน 1 โครงการ

1.โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

40,000 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพฯ

การอนุมัตแิผนงาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561
ไตรมาสที่  4 / 2560
โครงการต่อเน่ือง  

หมายเหตุ: การเบิกจ่ายเงินโครงการต่อเน่ืองข้างต้น  ภายในไตรมาสที ่1 /2561 (ตุลาคม) 



แผนงาน/โครงการ  5 ประเภท
ประจ าปี  2562

อนุมตัเิม่ือวนัที ่ 12 มีนาคม  2562
(ภายในไตรมาสที ่ 2)  



ประเภทที่  1 กจิกรรมสนับสนุนหน่วยบริการ
หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ที่

ล าดบัที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการส่งเสริมและป้องกนัความผดิปกติทางตา

และการมองเห็นในผูสู้งอาย ุประจ าปี 2562
96,100 กอง

สาธารณสุขฯ

2. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 16,588 รพ.สต.

3. โครงการป้องกนัภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วย
โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง ต าบลท่าไม้

22,690 รพ.สต.

4. โครงการป้องกนัควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและ
โรคมะเร็งเตา้นม ปีงบประมาณ 2562

15,000 รพ.สต

5. โครงการคดักรองเชิงรุกเพื่อคน้หาผูป่้วยวณัโรค 36,462 รพ.สต.

รวมเป็นเงนิ 186,840



ประเภทที ่ 2 กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนหมู่ 1 พฒันา หมู่ท่ี 1 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 1

2. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนบา้นกระต่ายเตน้พฒันา หมู่ท่ี 2 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 2

3. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนทุ่งพฒันา หมู่ท่ี 3 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 3

4. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนท่าหวา้พฒันา หมู่ท่ี 4 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 4

5. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนพฒันาหา้รุ่งเรือง หมู่ท่ี 5 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 5

6. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนริมคลองร่วมใจพฒันา หมู่ท่ี 6 13,360 อสม.หมู่ท่ี 6 ริมคลอง

7. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนศาลาท่าไมร่้วมใจพฒันา หมู่ท่ี 6 13,360 อสม.หมู่ท่ี 6 ศาลาท่าไม้

8. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนคร้อพนนัพฒันา หมู่ท่ี 7 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 7

9. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนรางโป่งหวัหินร่วมใจพฒันา หมู่ท่ี 8 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 8



ประเภทที ่ 2 กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ที่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผดิชอบ
10. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนร่วมมือพฒันา หมู่ท่ี 9 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 9

11. โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนกา้วหนา้พฒันา หมู่ท่ี 10 13,360 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 10

12. โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 1

13. โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 2

14. โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 3

15. โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 4

16. โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 5

17. โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 อสม.หมู่ท่ี 6 ริมคลอง

18. โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 อสม.หมู่ท่ี 6 ศาลาท่าไม้

19. โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 7



ประเภทที ่ 2 กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
20 โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 8

21 โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 9

22 โครงการออกก าลงักายดว้ยไมพ้ลองส าหรับผูสู้งอาย ุ 6,160 กลุ่มอสม.หมู่ท่ี 10

23 โครงการหมอนวดเชิงรุกใส่ใจผูพ้ิการ 11,500 กลุ่มนวดแผนไทยฯ
24 โครงการนวตักรรมรถเขน็ผูป่้วยเพื่อสุขภาพ  ประจ าปี 2562 25,000 ชมรมผูสู้งอายฯุ
25 โครงการโรงเรียนวดักระต่ายเตน้  ตา้นภยัยาเสพติด 8,300 โรงเรียนกระต่ายเตน้
26 โครงการช่องปากสะอาด ฟันแขง็แรง 9,350 โรงเรียนกระต่ายเตน้
27 โครงการหมอนอ้ยในโรงเรียน 8,300 โรงเรียนกระต่ายเตน้
28 โครงการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ ขยบักายสบายชีว ีโดยการ

เตน้บาสโลป
9,550 โรงเรียนวดัคร้อพนนั

29 โครงการหมอนอ้ยในโรงเรียน 8,300 โรงเรียนวดัคร้อพนนั



ประเภทที ่ 2 กจิกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

ที่ โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผดิชอบ
30 โครงการฟันสวย ยิม้ใส 10,000 โรงเรียนวดัคร้อพนนั

31 โครงการ รักเป็น ปลอดภยั ไม่ทอ้งก่อนวยั ห่างไกลจาก
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

17,760 โรงเรียนวดัคร้อพนนั

รวมเป็นเงนิ 397,480

32 โครงการแอโรบิคท่าไม้เพ่ือสุขภาพ 37,800 กลุ่มแอโรบิคท่าไม้
33 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 136,400 ชมรมผูสู้งอายฯุ
34 โครงการกระต่ายเต้นร่วมใจไร้พุง 29,300 กลุ่มแอโรบิคกระต่ายเตน้

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 526,280



ประเภทที่  3 กจิกรรมการสนับสนุนการดูแลเดก็เลก็
ผู้สูงอายุ คนพกิารและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

ที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการหนูนอ้ยสุขภาพดี  พฒันาการเรียนรู้สมวยั....ห่างไกลโรคภยั 100,000 ศพด.ต าบลท่าไม้

รวมเป็นเงนิ 100,000



ประเภทที ่ 4 กจิกรรมการบริหารจดการกองทุน
พฒันาศักยภาพกรรมการและพฒันาระบบบริหารจัดการ

ล าดบัที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ต าบลท่าไม้
119,000 กองทุนฯ

รวมเป็นเงิน 119,000



ล าดบัที่ โครงการ จ านวนเงนิ ผู้รับผดิชอบ
1. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข

กรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพื้นท่ี
50,000 กองทุนฯ

รวมเป็นเงิน 50,000

ประเภทที ่5 กจิกรรมกรณีเกดิโรคระบาดหรือภยัพบิัติในพืน้ที่



รวมโครงการ/แผนงานในปีงบประมาณ 2562
ทีข่อพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการกองทุนฯ

ประเภท จ านวน
โครงการ

จ านวนเงนิ ร้อยละ

ประเภทท่ี  1 กิจกรรมสนบัสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

5 โครงการ 186,840 18.67 %

ประเภทท่ี  2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและ
ชุมชนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานอ่ืน

34 โครงการ 526,280 52.59 %

ประเภทท่ี  3 กิจกรรมการสนบัสนุนการดูแลเดก็เลก็
ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูป่้วยโรคเร้ือรัง

1โครงการ 100,000 9.99 %

ประเภทท่ี  4 กิจกรรมการบริหารจดการกองทุน
พฒันาศกัยภาพกรรมการและพฒันาระบบบริหารจดัการ

1 โครงการ 119,000 11.89 %

ประเภทท่ี   กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติัในพ้ืนท่ี 1 โครงการ 50,000 5 %

รวมเป็นเงนิ 42 โครงการ 982,120 98.14 %

งบประมาณทั้งส้ิน 1,000,763.89.- บาท    ใช้ไป 982,120.- บาท       คงเหลือ 18,643.89.- บาท



โครงการ จ านวนเงิน ผู้ขอรับการสนับสนุน

ขออนุมตัแิผนงาน/โครงการ ประเภทที ่2 จ านวน 2 โครงการ

1โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพต าบลท่าไม้ 48,700 กลุ่มแอโรบิคเพื่อสุขภาพต าบลท่าไม้

2โครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ เทศบาลต าบลท่าไม้ 126,000 ชมรมผูสู้งอายตุ  าบลท่าไม้
3.โครงการกระต่ายเตน้ร่วมใจไร้พุง 36,500 กลุ่มแอโรบิคกระต่ายเตน้
ขออนุมตัแิผนงาน/โครงการ ประเภทที ่4 จ านวน 1 โครงการ

1.โครงการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพเทศบาลต าบลท่าไม้

119,000 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพฯ

การอนุมัตแิผนงาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ไตรมาสที่ 4 / 2561
โครงการต่อเน่ือง  

หมายเหตุ: เบิกจ่ายเงนิโครงการต่อเน่ือง  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ไตรมาสที่   1 / 2562
ภายในเดือน  ตุลาคม  2561



การพฒันาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน



โครงการพฒันาศกัยภาพการบรหิารจดัการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ  

เทศบาลต าบลท่าไม ้ ประจ าปี  2561



การประชาสัมพนัธ์กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  
เทศบาลต าบลท่าไม้  



การประชาสมัพนัธก์องทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

เทศบาลต าบลท่าไม ้ 



รายการรอบร ัว้เทศบาล

นวตักรรมเพือ่สุขภาพผูสู้งอายุ

เทศบาลต าบลท่าไม้

https://www.youtube.com/watch?v=abZ
P4SWWtj4&feature=youtu.be

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v=abZP4SWWtj4&feature=youtu.be&h=ATPk_Pya58Xhw16DP_OdRG_dKC2ojIgeq8UNFg_kVCKTgKKdk_HSWgwhaxqDJZFJDQ55ZBQPo2uZlhmMd77ol-t6hmXJ-2nuKWOXQwypoBYzj2tay43iqeJpjezvwKmikDOdK1OBkHPK


นิทรรศการ "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกองทุนฯดีเด่นระดับเขต"

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131988926844844.1073741835.452577881452622&type=3


การเผยแพร่กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลท่าไม้



ผลงานเด่น/นวตักรรม
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

เทศบาลต าบลท่าไม้



นวัตกรรมเครื่องออกก าลังกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก 
ปูนแดงน า้ขิง



โครงการชีวสีดใสด้วยสมุนไพรไทย



ภาพกจิกรรม



โครงการพระภิกษุสงฆ์ห่างไกลโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง



โครงการคดักรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2561



โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก



โครงการคัดกรองเชิงรุกเพื่อ
ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค



โครงการพฒันาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กช้ันอนุบาลต าบลท่าไม้



โครงการ ฟันสวย ยิม้ใส ใส่ใจสุขภาพช่องปากกลุ่มประถมศึกษา



โครงการ อสม.ร่วมใจห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่1



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่2



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่3



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่5



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่6



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่6



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่6



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่7



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่7



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่8



โครงการ อสม.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ หมู่ที ่9



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก หมู่ที ่1



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก หมู่ที ่2



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก หมู่ที ่3



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก หมู่ที ่5



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก หมู่ที ่6



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก หมู่ที ่7



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก หมู่ที ่8



โครงการสมุนไพรไทยพชิิตโรคไข้เลือดออก หมู่ที ่9



โครงการหมอนวดน้อยกระต่ายเต้น



โครงการส่งเสริมนักเรียนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจรเพ่ือลดความเส่ียง



โครงการนักเรียนไทยพชิิตพุง พชิิตอ้วน



โครงการสุขภาพดวงตาและการคดักรองความผดิปกตทิางการมองเห็น



โครงการหมอนวดน้อยห่วงใยใส่ใจสุขภาพ



โครงการส่งเสริมเยาวชนท่าไม้ขับขี่ปลอดภัย



โครงการคัดกรองและแก้ไขความผดิปกติทางการมองเห็น



โครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ



โครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ



โครงการร าวงเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ



โครงการกระต่ายเต้นร่วมใจไร้พุง



โครงการหมอนวดเชิงรุกใส่ใจผู้พิการ



โครงการท่าไม้วัยใสห่างไกลยาเสพติด



โครงการท่าไม้วัยใสห่างไกลยาเสพติด



โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพต าบลท่าไม้



โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ



โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ



โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ



โครงการ เฝ้าระวงัโรคติดต่อในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็



โครงการ การส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ในเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรียน



โครงการประเมินภาวะโภชนาการ การแกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการและการส่งเสริม
โภชนาการในเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรียน



โครงการ เฝ้าระวงัโรคติดต่อในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็



โครงการ การส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ในเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรียน



โครงการประเมินภาวะโภชนาการ การแกไ้ขปัญหาภาวะโภชนาการและการส่งเสริม
โภชนาการในเดก็เลก็และเดก็ก่อนวยัเรียน



โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
ครั้งที่ 1/2561



โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
ครั้งที่ 2/2561



โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
ครั้งที่ 3/2561



สวสัด.ี..


