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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
แรกเกิด – 5 ปี  
กิจกรรม 
1.ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลเด็ก
ในเป้ำหมำย 5 กลุ่ม คือ อำยุ 9 
เดือน อำยุ 18 เดือน อำยุ 30 
เดือน อำยุ 42 เดือน และอำยุ 
60 เดือน  
2.ประเมินกำรพัฒนำกำรเด็ก 0-
5 ปี โดยเฉพำะกลุ่ม อำยุ 9 
เดือน อำยุ 18 เดือน อำยุ 30 
เดือน อำยุ 42 เดือน และอำยุ 
60 เดือน ในชุมชนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก พร้อมเคลือบ
ฟลูออไรด์วำนิช 

.เพ่ือเด็กท่ีอยู่ในกลุ่มเป้ำหมำย
หลัก 5 กลุ่มท่ีอยู่ในชุนำเด็ก
เล็ก ได้รับกำรประเมิน
พัฒนำกำรตำมเกณฑ์ 
2.เพ่ือค้นหำเด็กที่มี
พัฒนำกำรล่ำช้ำได้อย่ำง
ครอบคลุม และส่งต่อเพ่ือ
รักษำได้ทันเวลำ 
3.เด็กได้รับกำรเคลือบ
ฟลูออไรด์วำนิช 

เด็กอำยุ 0-5 ปี 
จ ำนวน 200 คน 
ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ 
รพ.สต.บ้ำนคูบัว
และศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กท้ัง 2 
แห่ง 

รพ.สต.บ้ำนคู
บัวและศูนย์
พัฒนำเด็ก
เล็กทั้ง 2 
แห่ง 

12,800 บำท ตุลำคม 
2562-
กันยำยน 
2563 

รพ.สต.บ้ำนคูบัว  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

2 โครงกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
กิจกรรม 
1.ส ำรวจร้ำนช ำ/แผงลอย
จ ำหน่ำยอำหำร 
2.ให้ควำมรู้เรื่อง สุขำภิบำล
อำหำรแก่ประชำชนและร้ำนค้ำ 
ร้ำนอำหำร และแผงลอย
จ ำหน่ำยอำหำร หมู่8-15 ต ำบล
คูบัว 
3.ให้ควำมรู้เรื่องสุขำภิบำล
อำหำรแก่นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 
โรงเรียนวัดแคทรำย โรงเรียนวัด
หนำมพุงดอ โรงเรียนวัดบ้ำนโพธิ์ 
4.ให้ควำมรู้เรื่อง สุขำภิบำล
อำหำรแก่ อสม.ของ รพ.สต.บ้ำน
คูบัว 
5.ตรวจมำตรฐำนสุขำภิบำล
อำหำร ร้ำนอำหำร และแผงลอย
จ ำหน่ำย 

1.เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้
เร่ืองกำรบริโภคอำหำรที่สะอำด 
ปลอดภัย จำกสถำน
ประกอบกำรที่ได้มำตรฐำน  
2.เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังและ
ตรวจสอบคุณภำพควำม
ปลอดภัยของอำหำรและสถำนที่
จ ำหน่ำยอำหำร 
3.เพื่อพัฒนำร้ำนแผงลอย
จ ำหน่ำยอำหำรให้ได้มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้ำนแผงลอย
จ ำหน่ำยอำหำร
จ ำนวน 11 แห่ง 
โรงเรียน 3 แห่ง 

มกรำคม 
2562-
กันยำยน 
2563 

21,100 บำท มกรำคม 
2562- 
กันยำยน 
2563 

รพ.สต.บ้ำนคูบัว  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3 โครงกำรฟื้นฟูสภำพผู้สูงอำยุเชิง
รุกโดยวิธีกำรแพทย์แผนไทย 

1.เพื่อฟื้นฟูสภำพผู้สงูอำยุที่มี
ปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ 
2.เพื่อส่งเสริมกำรใช้แพทย์แผน
ไทยและกำรแพทย์พื้นบ้ำนใน
กำรดูแลสุขภำพผูสู้งอำยุ 

1.ผู้สูงอำยุใน
ต ำบลคูบัวที่
ประเมิน ADL ติด
เตียง ติดบ้ำน ใน
สิทธิกำรรักษำทุก
สิทธิ์ยกเว้น UC 
จ ำนวน 20 คน 
2.ผู้สูงอำยุที่
ได้รับกำรประเมิน
ภำวะเข่ำเสื่อม
เคลื่อนไหว
ล ำบำก จ ำนวน 
20 คน  
3.ผู้สูงอำยุที่
พอกำรทำงกำร
เคลื่อนไหว 
จ ำนวน 10 คน 

สถำนีอนำมัย
เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

77,760 บำท ตุลำคม 
2562-
กันยำยน 
2563 

สถำนีอนำมัย
เฉลิมพระเกียรติ
ฯ 

 

 โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพประชำชนเพื่อลดพุง

1.เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำย
ตระหนักและรับรู้ถึงอันตรำย

ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย

สถำนีอนำมัย
เฉลิมพระ

30,250 บำท ตุลำคม 
2562 – 

สถำนีอนำมัย
เฉลิมพระเกียรติ
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สุขภำพดีด้วย DPAC (กำร
ควบคุมอำหำรและออกก ำลัง
กำย) 

ของโรคอ้วน และมีกำรประ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพที่
ถูกต้อง 
2.เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมรู้เรื่องกำรรับประทำน
อำหำรและกำรออกกก ำลัง
กำยอย่ำงถูกวิธี 
3.เพ่ือสร้ำงบุคคลต้นแบบใน
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพ 

ได้แก่ ผู้สูงอำยุ 
60 คน  ผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 80 
คน อสม.44 คน 
และเด็กนักเรียน 
20 คน 

เกียรติฯ สิงหำคม 
2563 
 

ฯ 

 
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและ
ดูแลตนเองกลุ่มผู้สูงอำยุดอก
ล ำดวน ปี 2563 
กิจกรรม 
1.ร่วมประชุมวำงแผน เนื้อหำ 
และรูปแบบวิธีกำรด ำเนิน
โครงกำร ประสำนหน่วยงำนที่

1.เพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ร่วมกันในกลุ่มผู้สูงอำยุ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุ มี
ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพท้ัง
ทำงกำย จิตใจ และสังคม 

สมำชิกชมรม
ผู้สูงอำยุดอก
ล ำดวน จ ำนวน 
530 คน 

ศำลำอเน
ประสงค์  
 หมู่ที่  8  
ต ำบลคูบัว 

87,800 บำท ตุลำคม 
2562-
กันยำยน 
2563 

กลุ่มผู้สูงอำยุ
ดอกล ำดวน 
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เกี่ยวข้อง 
2.จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 
3.ติดต่อประสำนงำนกับวิทยำกร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบกำรด ำเนินงำน 
5.ด ำเนินงำนตำมแผน 
6.สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

2 โครงกำรรวมพลังชุมชน 1-7 คู
บัว ลดควันบุหรี่ในครอบครัว 

1.เพ่ือค้นหำผู้สูบบุหรี่ใน
ครอบครัว 
2.เพ่ือลดกำรสูบบุหรี่ใน
ครอบครัว 
3.เพ่ือสร้ำงนวตกรรมกำรอด
บุหรี่ให้กับชุมชน 

ประชำชนผู้สูบ
บุหรี่ จ ำนวน 
140 คน 

หมู่ที่ 7  
ต ำบลคูบัว 

19,030 บำท ตุลำคม 
2562-
กันยำยน 
2563 

อสม. ม.1-7  

3 โครงกำรคัดกรองสุขภำพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเชิง
รุกในวัยท ำงำน 

1.เพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงจำก
โรคในวัยท ำงำน 
2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมี
พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ
อย่ำงถูกต้อง 
3.เพ่ือเป็นแบบอย่ำงในกำร
ดูแลสุขภำพในครอบครัว 

วัยท ำงำนอำยุ 
35-59 ปี 
จ ำนวน 90 ป ี

หมู่ที่ 1 
ต ำบลคูบัว 

15,150 บำท ตุลำคม 
2562 – 
สิงหำคม 
2563 

อสม.ม.1  

4 โครงกำรดแลสุขภำพเชิงรุกใน
กลุ่มโรคเรื้อรัง และลดควันบุหรี่

1.เพ่ือค้นหำภำวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
จ ำนวน 60 คน  

หมู่ที่ 2 
ต ำบลคูบัว 

11,100 บำท ตุลำคม 
2562 – 

อสม.ม.2  
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ในครอบครัว 2.เพ่ือลดควันบุหรี่ใน
ครอบครัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
3.เพ่ือเป็นแบบอย่ำงในกำร
ดูแลสุขภำพในครอบครัว 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ี
สูบบุหรี่ จ ำนวน 
8 คน 

สิงหำคม
2563 



 - 12 -  
 

 
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5 โครงกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเชิงรุก 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชน
ควบคุมแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย
ในบ้ำนของตนเอง 
2.เพ่ือลดกำรเกิดโรค
ไข้เลือดออกในหมู่ที่ 3 ต ำบล
คูบัว 

ควบคุมแหล่ง
เพำะพันธุ์ยุงลำย
จ ำนวน 200 
หลังคำเรือน 

หมู่ที่ 3 
ต ำบลคูบัว 

16,770 บำท ตุลำคม 
2562- 
สิงหำคม 
2563 

อสม.ม.3  

6 โครงกำรดูแลสุขภำพเชิงรุกใน
กลุ่มโรคเรื้อรัง 

1.เพ่ือค้นหำภำวะแทรกซ้อน
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
2.เพ่ือให้ผู้ป่วยเรื้อรังสำมำรถ
ดูแลสุขภำพตนเองได้อย่ำง
ถูกต้อง 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
จ ำนวน 50 คน 

หมู่ที่ 4 
ต ำบลคูบัว 

11,250 บำท ตุลำคม 
2562 – 
สิงหำคม 
2563 

อสม.ม.4  

7 โครงกำรดูแลสุขภำพเชิงรุกใน
กลุ่มผู้สูงอำยุ 

1.เพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงด้ำน
สุขภำพในผู้สูงอำยุ 
2.เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัว
สำมำรถดูแลสุขภำพได้อย่ำง
ถูกต้อง 

ผู้สูงอำยุจ ำนวน 
50 คน 

หมู่ที่ 5 
ต ำบลคูบัว 

12,250 บำท ตุลำคม 
2562 – 
สิงหำคม 
2563 

อสม.ม.5  
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2563 

กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

8 โครงกำรดูแลสุขภำพเชิงรุกใน
กลุ่มแม่และเด็ก 

1.เพ่ือส่งเสริมสุขภำพในกลุ่ม
แม่และเด็ก 
2.เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนำกำรสมวัย 
3.มำรดำมีควำมรู้และเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่ำงเดียวอย่ำง
น้อย 6 เดือน 

แม่และเด็ก 0-5 
ปี จ ำนวน 40 
คน 

หมู่ที่ 6 
ต ำบลคูบัว 

13,900 บำท ตุลำคม 
2562-
สิงหำคม 
2563 

อสม.ม.6  

9 

โครงกำรคัดกรองสุขภำพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเชิง
รุกในวัยท ำงำน 

1.เพ่ือค้นหำควำมเสี่ยงจำก
โรคในวัยท ำงำน 
2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมี
พฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ
อย่ำงถูกต้อง 
3.เพ่ือเป็นแบบอย่ำงในกำร
ดูแลสุขภำพในครอบครัว 

วัยท ำงำน อำยุ 
35-59 ปี 
จ ำนวน 60 คน 

หมู่ที่ 7 
ต ำบลคูบัว 

13,700 บำท ตุลำคม 
2562-
สิงหำคม 
2563 

อสม.ม.7  

10 โครงกำรสร้ำงสุขภำพและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตในชมรมผู้สูงอำยุคน
ลำยครำมต ำบลคูบัว 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุในชมรม
ได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพ
และด้ำนจิตใจ 

ผู้สูงอำยุมำร่วม
กิจกรรม ตุลำคม-
ธันวำคม 2562 

ศำลำอเน
ประสงค์ 
เฉลิมพระ

84,760 บำท ตุลำคม 
2562-
กันยำยน 

ชมรมผู้สูงอำยุ
คนลำยครำม  
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2.เพ่ือให้ผู้สูงอำยุในชมรมมี
ควำมรู้และสำมำรถน ำควำมรู้
ไปปฏิบัติได้ 
3.เพ่ือสร้ำงบุคคลต้นแบบใน
ชมรมผู้สูงอำยุ 

กุมภำพันธ์-
มีนำคม 2563 
และพฤษภำคม-
กันยำยน 2563 
จ ำนวน 100 คน 
 
ผู้สูงอำยุมำร่วม
กิจกรรมในเดือน 
มกรำคม 2563 
และ เมษำยน 
2563 จ ำนวน 
280 คน 

เกียรติ ฯ 
 หมู่ที่  5  
ต ำบลคูบัว 

2563 

11         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

12 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกัน
โรคอ้วนและลดภำวะอ้วนในเด็ก 

1.เพ่ือส่งเสริมให้
กลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียน
โรงเรียนวัดแคทรำย ได้ออก
ก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ป้องกันโรคอ้วนและลดภำวะ
อ้วน 
2.มีอุปกรณ์ส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยเพียงพอต่อกำรท ำ
กิจกรรม 

นักเรียน โรงเรียน
วัดแคทรำย 
จ ำนวน 83 คน 

โรงเรียนวัด
แคทรำย 

33,190 บำท พฤษภำคม 
2562 –
มีนำคม 
2563  

โรงเรียนวัดแค
ทรำย 

 

13 

โครงกำรส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภำพในเด็กก่อนวัยเรียน
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

-เพ่ือส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ช่องปำกและบริกำรป้องกัน
โรคฟันผุให้เด็กอำยุ 2-5 ปี 
ตั้งแต่ฟันเริ่มข้ึน ได้แก่กำร
ตรวจสุขภำพช่องปำกและกำร
ส่งเสริมให้มีกำรแปรงฟันหลัง
อำหำรกลำงวันด้วยยำสีฟัน
ฟลูออไรด์ทุกวัน 

-เด็กนักเรียน 
-ผู้ปกครอง 

ศพด.อบต.คู
บัว 

5,000 บำท มิถุนำยน-
กรกฎำคม 
2563 

ศพด.อบต.คูบัว 

 

14 
โครงกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัยประจ ำปี

-เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ทักษะ เกี่ยวกับกำรคัด

-ครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

ศพด.อบต.คู
บัว 

5,000 บำท สิงหำคม –
กันยำยน 

ศพด.อบต.คูบัว  
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งบประมำณ 2563 กรอง กำรประเมินพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัยตำมคู่มือกำรเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กจะได้รับ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขจำก
ประสบกำรณ์ตรงและมี
พัฒนำกำรที่สมวัย 

-เด็กนักเรียน 
-ผู้ปกครอง 

2563 

15 

โครงกำรส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภำพในเด็กก่อนวัยเรียน
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

-เพ่ือส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ช่องปำกและบริกำรป้องกัน
โรคฟันผุให้เด็กอำยุ 2-5 ปี 
ตั้งแต่ฟันเริ่มข้ึน ได้แก่กำร
ตรวจสุขภำพช่องปำกและกำร
ส่งเสริมให้มีกำรแปรงฟันหลัง
อำหำรกลำงวันด้วยยำสีฟัน
ฟลูออไรด์ทุกวัน 

-เด็กนักเรียน 
-ผู้ปกครอง 

ศพด.
โรงเรียนวัด
แคทรำย 

10,000 บำท มิถุนำยน-
กรกฎำคม 
2563 

ศพด.โรงเรียนวัด
แคทรำย 

 

 

โครงกำรเฝ้ำระวังโรคมือ เท้ำ 
ปำก ของผู้เรียน 

-เพ่ือเผยแพร่ค ำแนะน ำกำร
ดูแลสุขภำพเรื่อง โรคมือ เท้ำ 
ปำก แก่ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมอนำมัยที่ช่วย
ป้องกันโรคติดต่อโดยเฉพำะ
กำรล้ำงมือและกำรรักษำ
สุขอนำมัยสภำพแวดล้อม 

-ครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก 
-เด็กนักเรียน 
-ผู้ปกครอง 

ศพด.
โรงเรียนวัด
แคทรำย 

10,000 บำท สิงหำคม –
กันยำยน 
2563 

ศพด.โรงเรียนวัด
แคทรำย 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

 

โครงกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

-เพ่ือครู ผู้ดูแลเด็ก สำมำรถ
คัดกรองพัฒนำกำรเด็ก
เบื้องต้นให้สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของ
เด็กแต่ละคนอย่ำงมี
ประสิทธิผล ให้ค ำแนะน ำ
ผู้ปกครองของเด็กให้ส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กอย่ำงต่อเนื่อง
ควบคู่พร้อมกับที่ศูนย์เด็กเล็ก 

-เด็กนักเรียน 
-ครู ผู้ดูแลเด็ก 
-ผู้ปกครอง 

ศพด.
โรงเรียนวัด
หนำมพุงดอ 

8,000 บำท กุมภำพันธ์-
มีนำคม 
2563 

ศพด.โรงเรียนวัด
หนำมพุงดอ 

 

 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำร
เฝ้ำระวังโรคมือ เท้ำ ปำก ของ
ผู้เรียน 

-เพ่ือเด็ก ครู ผู้ปกครอง ได้รับ
ควำมรู้เรื่อง โรค มือ เท้ำ ปำก 
สำมำรถป้องกันและลดอัตรำ
เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคได้ 

-เด็กนักเรียน 
-ครู ผู้ดูแลเด็ก 
-ผู้ปกครอง 

ศพด.
โรงเรียนวัด
หนำมพุงดอ 

8,000 บำท มิถุนำยน – 
กันยำยน 
2563 

ศพด.โรงเรียนวัด
หนำมพุงดอ 

 

 

โครงกำรว่ำยน้ ำเป็น เล่นน้ ำ
ปลอดภัย สุขภำพแข็งแรง 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้และ
ทักษะเบื้องต้นในกำรว่ำยน้ ำ
อย่ำงปลอดภัย 
2.เพ่ือฝึกให้นักเรียนสำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองในทำงน้ ำได้ 
3.เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรช่วย

กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยำวชน 

โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนคู
บัว 

32,400 บำท พฤศจิกำยน 
2562-
มีนำคม 
2563 

โรงเรียนชุมชน
บ้ำนคูบัว 
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ลดอุบัติเหตุกำรจมน้ ำเสียชีวิต 
4.เพ่ือให้เด็กมีสุขภำพที่
แข็งแรง สมบูรณ์ 

 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกัน
โรคอ้วน และลดภำวะอ้วนในเด็ก 

-เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัด
หนำมพุงดอได้ออกก ำลังกำย
และนันทนำกำรในโรงเรียน 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
สมรรถภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

-นักเรียนอนุบำล
2-3 และ
นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษำ1-6 
จ ำนวน 141 คน 

โรง 
เรียนวัด
หนำมพุงดอ 

20,000 บำท พฤษภำคม 
–กันยำยน 
2563 

โรง 
เรียนวัดหนำม
พุงดอ 

 

 

โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ 
ดูแลสุขภำพตนเอง  

-เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถดูแล
สุขภำพตนเองและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรดูแล
สุขภำพ 

-นักเรียนโรงเรียน
แคทรำยวิทยำ 
จ ำนวน 80 คน 

โรงเรียนแค
ทรำยวิทยำ 

25,000 บำท พฤษภำคม 
–มิถุนำยน 
2563 

โรงเรียนแค
ทรำยวิทยำ 

 

 
โครงกำรดนตรีบ ำบัด -เพ่ือส่งเสริมกำรดูแลด้ำน

สุขภำพจิตและอำรมณ์ 
-นักเรียนโรงเรียน
แคทรำยวิทยำ
จ ำนวน 80 คน 

โรงเรียนแค
ทรำยวิทยำ 

25,000 บำท พฤษภำคม 
–มิถุนำยน 
2563 

โรงเรียนแค
ทรำยวิทยำ 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

26         
27         

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

28         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

29         
30         

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

31         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

32         
33         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

34         
35         

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

36         
37         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

38         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

39         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

40         
41 

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 
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42         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

43         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

44         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

45         
46         
47         
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

48         
49         

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนกลุ่มองค์กร/ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

50         
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51         
 
 

 
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ / พิการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1         
2         

 
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ / พิการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

3         
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4         

 
 

 
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ / พิการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

5         
6         

 
 

 
แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 3 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคูณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ / พิการ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ล ำดับ
ที ่

       หมำยเหตุ 

7         
8         

9         

 
 

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 รณรงค์ ร่วมมือในกำรเฝ้ำระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
กำรระบำดโรคไข้เลือดออก 

1.เพ่ือรณรงค์กำรก ำจัดแหล่ง
เพำะพันธ์ลูกน้ ำยุงลำยใน
ชุมชน 

15 หมู่บ้ำน 
7 วัด 
5 โรงเรียน 

 100,000 บำท  ส ำนักปลัด อบต.
คูบัว 
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2.เพ่ือลดอัตรำกำรป่วยและ
เสียชีวิตจำกโรคไข้เลือดออก 
3.เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

2 สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัย
ประชำชน 

-เพ่ือส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรดูแลสุขภำพ รวมถึงกำร
ยกระดับสุขภำพอนำมัย
ประชำชนพ้ืนที่ต ำบลคูบัว 

ประชำชนวัย
ท ำงำน ภำยใน
ต ำบลคูบัว 
จ ำนวน 80 คน 

 50,000 บำท  ส ำนักปลัด อบต.
คูบัว 

 

 กำรบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัว 

1.เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
2.เพ่ือติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพ 

คณะกรรมกำร
กองทุน
หลักประกัน
สุขภำพ/
คณะอนุกรรมกำ
รกองทุนฯ/
คณะท ำงำน
กองทุน 

 60,000 บำท  ส ำนักปลัด อบต.
คูบัว 

 

 ค่ำบริหำรซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล
คูบัว 

-เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
ควำมดูแลของกองทุน
หลักประกันสุขภำพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูบัว ให้มี
สภำพพร้อมใช้งำน 

-เครื่องพ่นหมอก
ควัน 
-เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องเสียง
ล ำโพง 

 20,000 บำท  ส ำนักปลัด อบต.
คูบัว 

 

 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกรณีเกิด
โรคระบำดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินใน
พ้ืนที่ 

-เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กรณีท่ีเกิดโรคระบำด หรือภัย
พิบัติในพ้ืนที่ ในกรณีท่ีไม่ได้
ตั้งงบประมำณไว้ 

ประชำชน/พื้นที่
ที่ประสบภัย
ต ำบลคูบัว 

 100,000 บำท  ส ำนักปลัด อบต.
คูบัว 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ปีงบประมาณ  2562 
กลุ่มที่ 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
งบประมำณ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 
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แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ปีงบประมาณ  2562 

กลุ่มที่ 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
ล ำดับ

ที ่
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1         
 
 


