
แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
   

1. เงินคงเหลือยกมา     จ านวน      40,434.33  บาท 

2. เงินโอนจาก สปสช.     จ านวน     408,240.00  บาท 

3. เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด จ านวน     270,000.00 บาท 

4. รายได้อ่ืน      จ านวน         1,000.00 บาท           

 รวมเงิน             จ านวน   719,674.33          บาท 

จ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ ตามประกาศ ข้อ 10 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน 
202,600  บาท 362,000 บาท 36,000 บาท 87,560 บาท 5,000 บาท 693,160 บาท 

หมายเหตุ : การค านวณ 10 (4) คิดจาก ข้อ 2- 4 ไม่รวมเงินคงเหลือ 

 

เรียน คณะกรรมการ เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

   (ลงชื่อ) ................................................................. เลขานุการ 
         (นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ) 

 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่...2.../2562..... เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 

 

 

   (ลงชื่อ) ................................................................ ประธานคณะกรรมการ  
         (นายวาเรนทร์  ประภาสชุาติ) 

 

 

 



แผนโครงการประจ าปี 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด 

งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปี 2562 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน 
202,600   362,000  36,000  87,560  5,000  693,160  

โครงการตามแผนการเงินประจ าปี  2562 

10 (1) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการหรือหน่วยงาน
สาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพโรคไม่ติดต่อในชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนด่านขุนทด 27,600 
2 หญิงไทยยุคใหม่ห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ศูนย์สุขภาพชุมชนด่านขุนทด 12,000 
3 ดูแลหญิงมีครรภ์สร้างมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกแห่งชีวิต ศูนย์สุขภาพชุมชนด่านขุนทด 13,000 
4 ดูแลสุขภาพวัยรุ่นด้านอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันโรคเอดส์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25,000 
5 อบรมสุขาภิบาลอาหารในชุมชนและโรงเรียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30,000 
6 เกษตรกรปลอดสารเคมี ชีวีมสีุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30,000 
7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตาและตรวจคัดกรองโรคทาง

สายตาในผู้สูงอายุ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25,000 

8 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยแพทย์แผนไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 30,000 
9 ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในด้านการลดพฤติกรรมเสี่ยงโรค

เรื้อรัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10,000 

 

10 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันของโรค
ขององค์กร กลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
10 ลดโรคอ้วน โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 10,000 
11 To BE Number One (ร.ร.บา้นจั่นโคกรักษ์) โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 10,000 
12 To BE Number One (ร.ร.บา้นใหม่เจริญสุข) โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 10,000 
13 To BE Number One (ร.ร.วดัถนนหักน้อยดอนกลอย) โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน

กลอย 
10,000 

14 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
15 ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 12,000 
16 

 
พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 

ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 30,000 



10 (2) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันของโรค
ขององค์กร กลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
17 ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
18 ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนด้านการออกก าลังกาย ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 10,000 
19 เด็กไทยสูงดีสมส่วน ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 25,000 
20 ใช้ยาถูกวิธี ชีวีปลอดภัย ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
21 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
22 เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาในชุมชน ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 20,000 
23 พัฒนาการสมวัย เด็กไทยสมองดี ชมรม อสม.ต าบลด่านขุนทด 25,000 
24 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ชมรมผู้สูงอายุต าบลด่านขุนทด 90,000 
25 ป้องกันเด็กจมน้ า ศูนย์ อปพร.ต าบลด่านขุนทด 30,000 

 

10 (3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
26 ส่งเสริมพัฒนาการและภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 36,000 

 

10 (4) สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
27 บริหารพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.ด่านขุนทด 

87,560 

 

10 (5) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
28 ควบคุมโรคระบาด กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.ด่านขุนทด 

5,000 

 

 


