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 สำนกังานเทศบาลตำบลจอมทอง กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ฝา่ยบรกิารสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ 
 เลขที่ 299 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 
 โทร./โทรสาร 0 5334 1320 e-mail: ctcm.localhealthfund@hotmail.com 
 

สรุปแผนงานฯ ที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุม กปท.ทต.จท.      กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจอมทอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 
 
สรุปแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่ได้รับการอนุมัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ                        
กองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับท้องถิน่หรือพื้นที่เทศบาลตำบลจอมทอง 
(1) ครั้งที่ 4/2562 วันอังคารที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 44 แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม                                                                            
(2) ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 19 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 ครัง้ที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม 
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สรุปแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจอมทอง 

(1) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
(2) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

จำนวน 49 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 

ที ่ ประเภท 

จำนวน
แผนงาน 
โครงการ 

หรือ
กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว/้
เหลืออยู่ 

งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

รวม คงเหลือ 

1. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
หน่วยบริการ/สถาน
บริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข 
(ประเภทท่ี 1) 

6(2) 

589,814.80.- 

106,173.42.- - - - 

2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
องค์กรหรือกลุ่ม
ประชาชน/หน่วยงาน
อื่น (ประเภทท่ี 2) 

45(1) 821,510.- 589,793.- 589,793.- 21.80.- 

3. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ศูนย์เด็กเล็ก/
ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
(ประเภทท่ี 3) 

- - - - - 

4. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การบริหาร/พัฒนา
กองทุนฯ (ประเภทท่ี 
4) 

1 95,184.07.- 95,184.07.- 95,184.07.- 95,184.07.- 0.- 

5. ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กรณีเกิดโรคระบาด/
ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 
5) 

1 1,000.- 1,000.- 1,000.- 1,000.- 0.- 

  รวม 685,998.87.- 1,023,867.49.- 685,977.07.- 685,977.07.- 21.80.- 

หมายเหตุ : (1) แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตำบลจอมทอง ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวน 44 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม และแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประเภทท่ี 
2 ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฯ คนท้องถิ่น [2.29/62][2.00/63] (2) ออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพโดยการเต้นบาสโลป หมู่ท่ี 3 ตำบลบ้านหลวง [2.30/63] และ (3) ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเล่นเป
ตอง ผู้สูงอายุ (ผสอ.) หมู่ท่ี 2 ตำบลบ้านหลวง [2.36/63] 

 (2) แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลจอมทอง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที ่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวน 7 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม และแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม 
ประเภทท่ี 1 ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563 [1.00/63] 
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ที ่
แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม 
ประเภท

ที ่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว/้
เหลืออยู่ 

งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

รวม คงเหลือ 

1. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำไม้พลอง
และรำวงย้อนยุค 
หมู่ท่ี 1 ตำบลดอย
แก้ว 
[2.10/62][2.01/63] 

2 

589,814.80.- 

15,480.- 4,480.- 

589,793.- 21.80.- 

2 ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำวงย้อนยุค 
หมู่ท่ี 2 ตำบลดอย
แก้ว 
[2.02/62][2.02/63] 

2 15,480.- 11,480.- 

3. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำวงย้อนยุค 
หมู่ท่ี 1 ตำบลบ้าน
หลวง 
[2.28/62][2.03/63] 

2 15,480.- 7,480.- 

4. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพยืด เหยียด 
ชะลอชรา หมู่ท่ี 2 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.27/62][2.04/63] 

2 15,480.- 8,480.- 

5. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพดนตรีบำบัด 
ร่างกายแข็งแรง 
จิตใจสดใส หมู่ท่ี 3 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.09/62][2.05/63] 

2 15,480.- 11,480.- 

6. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง หมู่ท่ี 4 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.03/62][2.06/63] 

2 10,480.- 11,480.- 

7. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำวงย้อนยุค 
หมู่ท่ี 4 ตำบลข่วง
เปา 
[2.30/62][2.07/63] 

2 15,480.- 11,480.- 

8. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพ “ขยับกาย
สบายชีวี ด้วยวิธีรำ
วงย้อนยุค” หมู่ท่ี 5 
ตำบลข่วงเปา 
[2.07/62][2.08/63] 

2 15,480.- 11,480.- 
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ที ่
แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม 
ประเภท

ที ่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว/้
เหลืออยู่ 

งบประมาณที่
ขอรับการ
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งบประมาณที่
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รวม คงเหลือ 

9. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำวงย้อนยุค 
หมู่ท่ี 6 ตำบลข่วง
เปา 
[2.08/62][2.09/63] 

2 

589,814.80.- 

15,480.- 11,480.- 

589,793.- 21.80.- 

10. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการเดิน 
วิ่ง หมู่ท่ี 9 ตำบล
ข่วงเปา 
[2.24/62][2.10/63] 

2 10,480.- 10,480.- 

11. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำวงย้อนยุค 
หมู่ท่ี 11 ตำบลข่วง
เปา 
[2.25/62][2.11/63] 

2 15,480.- 11,480.- 

12. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำไม้พลอง
ตำบลข่วงเปา 
[2.12/62][2.12/63] 

2 10,480.- 10,480.- 

13. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการเดิน 
วิ่ง ตำบลข่วงเปา 
[2.13/63] 

2 10,480.- 10,480.- 

14. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำไม้พลอง 
หมู่ท่ี 9 ตำบลข่วง
เปา 
[2.14/62][2.14/63] 

2 15,480.- 11,480.- 

15. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง หมู่ท่ี 9 
ตำบลข่วงเปา 
[2.16/62][2.15/63] 

2 10,480.- 10,480.- 

16. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง หมู่ท่ี 2 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.15/62][2.16/63] 

2 10,480.- 10,480.- 

17. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพกลุ่มศิลปะ
ประดิษฐ์ฯ รัก
สุขภาพ 
[2.01/62][2.17/63] 

2 10,480.- 7,480.- 
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ที ่
แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม 
ประเภท

ที ่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว/้
เหลืออยู่ 

งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

รวม คงเหลือ 

18. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง หมู่ท่ี 4 
ตำบลข่วงเปา 
[2.05/62][2.18/63] 

2 

589,814.80.- 

15,480.- 10,480.- 

589,793.- 21.80.- 

19. ปั่น เดิน วิ่ง เพ่ือ
สุขภาพ ตำบลข่วง
เปา 
[2.06/62][2.19/63] 

2 10,480.- 10,480.- 

20. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการเล่น
กีฬาแบดมินตัน 
[2.11/62][2.20/63] 

2 15,480.- 480.- 

21. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการเล่น
กีฬาบาสเก็ตบอล 
[2.17/62][2.21/63] 

2 10,480.- 13,480.- 

22. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง หมู่ท่ี 5 
ตำบลข่วงเปา 
[2.18/62][2.22/63] 

2 10,480.- 8,480.- 

23. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพรำไม้พลอง 
หมู่ท่ี 2 ตำบลดอย
แก้ว 
[2.20/62][2.23/63] 

2 10,480.- 7,480.- 

24. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง หมู่ท่ี 2 
ตำบลดอยแก้ว 
[2.21/62][2.24/63] 

2 10,480.- 9,480.- 

25. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง หมู่ท่ี 11 
ตำบลข่วงเปา 
[2.23/62][2.25/63] 

2 10,480.- 10,480.00 

26. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพฯ คน
ท้องถิ่น 
[2.29/62][2.00/63] 
 

2 
10,480.- 

(แจ้งยกเลิก) 

แจ้งยกเลิก
ก่อนมีมติท่ี

ประชุม 
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ที ่
แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม 
ประเภท

ที ่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว/้
เหลืออยู่ 

งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

รวม คงเหลือ 

27. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการฟ้อน
เล็บกุหลาบพันปี 
[2.26/63] 

2 

589,814.80.- 

15,480.- 10,480.- 

589,793.- 21.80.- 

28. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการรำวง 
หมู่ท่ี 1 ตำบลบ้าน
หลวง [2.27/63] 

2 10,480.- 10,480.- 

29. เล่นดนตรีพื้นเมือง
เพื่อสุขภาพ หมู่ท่ี 4 
ตำบลข่วงเปา 
[2.04/62][2.28/63] 

2 5,480.- 5,480.- 

30. เล่นดนตรีพื้นเมือง
เพื่อสุขภาพ หมู่ท่ี 2 
ตำบลดอยแก้ว 
[2.19/62][2.29/63] 

2 5,480.- 5,480.- 

31. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการเต้น
บาสโลป หมู่ท่ี 3 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.30/63] 

2 10,480.- 
10,480.- 

(แจ้งยกเลิก) 

32. ธาราบำบัด 
[2.31/63] 

2 37,120.- 37,120.- 

33. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดย
กีฬาวุ้ดบอล 
[2.32/63] 

2 31,280.- 24,880.- 

34. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง ผู้สูงอายุ 
(ผสอ.) หมู่ท่ี 1 
ตำบลดอยแก้ว 
[2.33/63] 

2 20,480.- 16,480.- 

35. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง ผู้สูงอายุ 
(ผสอ.) หมู่ท่ี 2 
ตำบลดอยแก้ว 
[2.34/63] 
 
 
 

2 20,480.- 16,480.- 
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ที ่
แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม 
ประเภท

ที ่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว/้
เหลืออยู่ 

งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

รวม คงเหลือ 

36. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง ผู้สูงอายุ 
(ผสอ.) หมู่ท่ี 1 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.35/63] 

2 

589,814.80.- 

20,480.- 16,480.- 

589,793.- 21.80.- 

37. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง ผู้สูงอายุ 
(ผสอ.) หมู่ท่ี 2 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.36/63] 

2 20,480.- 
16,480.- 

(แจ้งยกเลิก) 

38. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง ผู้สูงอายุ 
(ผสอ.) หมู่ท่ี 3 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.37/63] 

2 20,480.- 16,480.- 

39. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง ผู้สูงอายุ 
(ผสอ.) หมู่ท่ี 4 
ตำบลบ้านหลวง 
[2.38/63] 

2 20,480.- 16,480.- 

40. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการ
เล่นเปตอง ผู้สูงอายุ 
(ผสอ.) หมู่ท่ี 6 
ตำบลข่วงเปา 
[2.39/63] 

2 20,480.- 16,480.- 

41. เล่นดนตรีพื้นเมือง
เพื่อสุขภาพ หมู่ท่ี 5 
ตำบลข่วงเปา 
[2.40/63] 

2 11,480.- 5,480.- 

42. ปั่น เดิน วิ่ง เพื่อ
สุขภาพ หมู่ท่ี 5 
ตำบลข่วงเปา 
[2.41/63] 

2 10,480.- 10,480.- 

43. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการเล่น
โยคะ หมู่ท่ี 5 ตำบล
ข่วงเปา 
[2.42/63] 

2 15,480.- 10,480.- 
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ที ่
แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม 
ประเภท

ที ่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว/้
เหลืออยู่ 

งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

รวม คงเหลือ 

44. ออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยการเล่น
กีฬามวยไทย 
[2.43/63] 

2 

589,814.80.- 

40,300.- 10,680.- 

589,793.- 21.80.- 

45. ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลจอมทอง 
[2.13/62][2.44/63] 

2 152,130.- 24,330.- 

46. การเกษตรสุขใจผัก
ปลอดภัยจาก
สารเคมี ปี 2563 
[1.01/63] 

1 15,240.- 14,540.- 

47. การสร้างเครือข่าย
แกนนำนมแม่เพื่อ
พัฒนาเด็กไทยเขต
เทศบาลตำบล
จอมทอง (เขต
โรงพยาบาล
จอมทอง) 
[1.02/63] 

1 10,325.- 9,575.- 

48. ให้ความรู้แกนนำ
สุขภาพ/กลุ่มเสี่ยง
โรคความดันโลหิต
สูงและติดตามวัด
ความดันโลหิตท่ี
บ้าน (Home 
Blood Pressure 
Monitoring : 
HBPM) [1.03/63] 

1 42,720.- 30,790.- 

49. ตรวจคัดกรองความ
เสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต
สูงแก่ประชาชนอายุ 
15 ปีขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบเทศบาล
ตำบลจอมทอง ปี 
2563 [1.04/63] 

1 21,733.42.- 21,208.- 

50. การป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ปี 2563 
[1.00/63] 
 

1 
5,600.- 

(แจ้งยกเลิก) 

แจ้งยกเลิก
ก่อนมีมติท่ี

ประชุม 
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ที ่
แผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรม 
ประเภท

ที ่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว/้
เหลืออยู่ 

งบประมาณที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

งบประมาณที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

รวม คงเหลือ 

51. อบรมฟื้นฟูศักยภาพ 
อสม. ด้านการ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลตำบล
จอมทอง ปี 2563 
[1.05/63] 

1 589,814.80.- 16,155.- 16,430.- 589,793.- 21.80.- 

52. การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ี
เทศบาลตำบล
จอมทอง [4.01/63] 

4 95,184.07.- 95,184.07.- 95,184.07.- 95,184.07.- 0.- 

53. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข กรณี
เกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นท่ี 
[5.01/63] 

5 1,000.- 1,000.- 1,000.- 1,000.- 0.- 

  รวม 685,998.87.- 1,023,867.49.- 685,977.07.- 685,977.07.- 21.80.- 

 


