
งบประมาณ หน่วยงาน
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (บาท) รับผิดชอบ

63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตมารดา

และเด็ก (ตั้งครรภ์และหลังคลอด) ปี 2564
10,000.00   กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว
2 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเพื่อ

บําบัดรักษาสุขภาพ ปี 2564
70,000.00   กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว
3 โครงการพ่นหมอกควันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออก ปี 2564
10,000.00   กองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว
4 โครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง ปี 2564
20,000.00   รพ.สต.โพตลาดแก้ว

5 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนสะอาด อนามัยดี มีคุณธรรม
เสริม เพิ่มพูนทรัพย์ ปี 2564

190,000.00 รพ.สต.โพตลาดแก้ว 
ร่วมกับเทศบาลตําบลโพ

ตลาดแก้ว
6 โครงการฟื้นฟูพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยใน

ชุมชน ปี 2564
12,000.00   รพ.สต.โพตลาดแก้ว

7 โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาต 
แขนขาอ่อนแรงในชุมชน ปี 2564

15,000.00   รพ.สต.โพตลาดแก้ว

แผนการปฏิบัติงาน  กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว
เทศบาลตําบลโพตลาดแก้ว  อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2564
การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ   ครั้งที่  4/2563      ลงวันที่   9   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดําเนินการ



งบประมาณ หน่วยงาน
ลําดับที่ โครงการ / กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย (บาท) รับผิดชอบ

63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64

แผนการปฏิบัติงาน  กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว
เทศบาลตําบลโพตลาดแก้ว  อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2564
การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ   ครั้งที่  4/2563      ลงวันที่   9   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดําเนินการ

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมแอโรบิค ปี 2564 11,000.00   ชมรมแอโรบิคตําบล     
โพตลาดแก้ว

9 โครงการส่งเสริมทักษะการออกกําลังกายด้วยกีฬา
แบดมินตัน ปี 2564

16,000.00   ชมรมแบดมินตันตําบล    
โพตลาดแก้ว

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมไทเก๊ก ปี 2564 7,000.00     ชมรมไทเก๊กตําบล        
โพตลาดแก้ว

11 โครงการส่งเสริมทักษะการออกกําลังกายด้วยกีฬาเซปัก
ตะกร้อ ปี 2564

10,000.00   ชมรมเซปักตะกร้อตําบล  
     โพตลาดแก้ว

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมฟุตซอล ปี 2564 10,000.00   ชมรมฟุตซอลตําบล      
โพตลาดแก้ว

13 โครงการปฏิบัติธรรมนําใจเป็นสุข ปี 2564 20,000.00   ชมรมผู้สูงอายุตําบลโพ
ตลาดแก้ว

14 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กโพตลาดแก้ว ไอคิวดี อีคิว
เด่น ตามวิถีไทย ปี 2564

12,000.00   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพตลาดแก้ว
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แผนการปฏิบัติงาน  กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว
เทศบาลตําบลโพตลาดแก้ว  อําเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2564
การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ   ครั้งที่  4/2563      ลงวันที่   9   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2563

ระยะเวลาดําเนินการ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดู
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว ปี 2564

10,000.00   กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว

16 โครงการงบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลโพตลาดแก้ว ปี 2564

30,000.00   กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว

17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตําบลโพตลาดแก้ว ปี 
2564

20,000.00   กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว

473,000.00 รวมงบประมาณทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)                                      ผู้บันทึกข้อมูล
(นางสุดหทัย  ศรีสุวรรณ์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว

(ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจสอบ
 (นางวาสนา  เทียนแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว

(ลงชื่อ)                             ผู้อนุมัติโครงการ
                 (นายสุนันท์  แจ้งวงษ์)
 ประธานกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพตลาดแก้ว


