
 
 
 
 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
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-ร่าง- 

รายรับกองทนุหลักประกันสขุภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

1.เงนิคงเหลือปี2561 ยอดยกมา     จํานวน    59,955.03 บาท 
2.เงนิที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน     407,970 บาท 
3.เงนิสมทบจากองค์การบรหิารส่วนตําบลด่านขุนทด  จํานวน     370,000 บาท 
4.เงนิสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงนิได้อ่ืนๆ   จํานวน        1,000     บาท 
5.เงนิได้จากดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร             638.06   บาท 
 
      รวมรายรับทั้งสิ้น     839,563.09 บาท 

 
 

รายจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

ตามประเภทสนับสนนุ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2557 ข้อ7) 
 
ประเภท1  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 
  จํานวน 11 โครงการ  เป็นเงนิ  416,800 บาท 
ประเภท2  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
  จํานวน 11  โครงการ   เป็นเงนิ  290,000 บาท 
ประเภท3  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศนูย์เด็กเล็ก /ผูสู้งอายุ/คนพิการ 
  จํานวน 1 โครงการ       เป็นเงิน  36,000 บาท 
ประเภท4  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่เกิน 15% ของรายรับ 
     เป็นเงนิ  90,000 บาท 
ประเภท5  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ 
  จํานวน 1 โครงการ เป็นเงนิ  5,000 บาท 

 
รวมงบประมาณตั้งจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 837,800 บาท 
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แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนุทด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล                
ด่านขุนทด ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ดังน้ี 

ประเภทกิจกรรม 
1. เพื่อสนบัสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสขุในพ้ืนที ่ จํานวน 11 โครงการ เป็นเงนิ  416,800 บาท 

1.1 โครงการหญิงไทยห่างไกลมะเร็ง เป็นเงิน    8,250  บาท 
1.2 โครงการชุมชนร่วมใจดูแลคนไทยกลุม่เสี่ยง เป็นเงิน   32,300  บาท 
1.3 โครงการเด็กไทยสูงดี สมส่วน เป็นเงิน    8,850  บาท 
1.4 โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน เป็นเงิน   34,800  บาท 
1.5 โครงการเด็กทั่วไทยปลอดภัยไม่จมนํ้า เป็นเงิน   30,000  บาท 
1.6 โครงการวัยรุ่น วัยใส ใสใ่จสุขภาพ เป็นเงิน   27,600  บาท 
1.7 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารในชุมชนและโรงเรียน เป็นเงิน   30,000  บาท 
1.8 โครงการเกษตรกรสุขภาพดี วิถีไทยไร้สารเคมี เป็นเงิน   30,000  บาท 
1.9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ         เป็นเงิน  160,000  บาท 
1.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านการมองเห็น เป็นเงิน    25,000  บาท 
1.11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพในชุมชนด้วยแพทย์แผนไทย 
 เป็นเงิน   30,000  บาท 

2. เพื่อสนบัสนุนให้กลุ่มหรอืองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที ่จํานวน   11  โครงการ                   
เป็นเงนิ  290,000 บาท 

2.1 โครงการลดโรคอ้วน         เป็นเงิน     8,000  บาท 
2.2 โครงการ To Be Number One ร.ร.บ้านจั่นโคกรักษ์ เป็นเงิน   15,000  บาท 
2.3 โครงการ To Be Number One ร.ร.บ้านใหม่เจริญสขุ เป็นเงิน   10,000  บาท 
2.4 โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นเงิน    10,000  บาท 
2.5 โครงการTo Be Number One ร.ร.วัดบ้านถนนหักน้อยฯ เป็นเงิน   15,000  บาท 
2.6 โครงการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน        เป็นเงิน   12,000  บาท   

 2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพด้านอาหารและการออกกําลังกาย 
             เป็นเงิน   30,000 บาท 
2.8 โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ เป็นเงิน   30,000  บาท 
2.9 โครงการสง่เสริมภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน เป็นเงิน   30,000  บาท 
2.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกําลังกายของผู้สูงอายุโดยการรําไม้พลอง 
  เป็นเงิน   30,000  บาท 

2.11 โครงการพอเพียงนําหน้าชราสุขใจ ทุกวัยแข็งแรง  เป็นเงิน   100,000  บาท 
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3. เพื่อสนับสนนุและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่
ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  จํานวน 1 โครงการ             
เป็นเงิน  36,000 บาท 

3.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาวะโภชนาการ การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การป้องกัน  
   และควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก    เป็นเงิน  36,000  บาท 

4. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ   
เป็นเงิน  90,000 บาท หรือไม่เกิน 15 % รายรับ 

4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาบริหารจัดการ หรือไม่เกิน 15%          
  ของรายรับในปีน้ันๆ     เป็นเงิน  90,000  บาท 

5. เพื่อสนบัสนุนและสง่เสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยพิบัติในพื้นที่ เป็นเงนิ 5,000 บาท 

5.1  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติใน
       พ้ืนที่        เป็นเงิน  5,000  บาท 
 
 
 
 
        
  
       (นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
      ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
             องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 


