
แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2565 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

............................................................................ 

 

1. เงินคงเหลอืยกมา  จ านวน       47,486.17.- บาท 

2. เงินโอนจาก สปสช.  จ านวน     320,805.00.- บาท 

3. เงินสมทบจาก อปท.  จ านวน     129,000.00.- บาท 

4. รายได้อื่นๆ   จ านวน              0.00.- บาท 

    รวมเงิน   จ านวน      497,291.17.- บาท 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10(4) 10 (5) รวมเงิน 
231,509 134,000 100,800 65,000 10,000 541,309 

หมายเหตุ การค านวณ 10 (4) ให้คิดจาก ข้อ 2-4 ไม่รวมเงินคงเหลือยกมา 

เรียน คณะกรรมการ เพื่อโปรดพจิารณา    

 

                     (ลงช่ือ)..................................................เลขานุการฯ 

                                     (นายปัณณวิชญ์  ณรงค์) 

 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน  

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564                    

 

     (ลงช่ือ)...................................................ประธานคณะกรรมการฯ 

                                     (นายวัฒนชัย  ชูเกิด) 

 

 

    

 



แผนโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปี 
 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10(4) 10 (5) รวมเงิน 
      

 

โครงการตามแผนการเงินประจ าปี 
10 (1) เพ ื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการจัดบรกิารสาธารณส ุขของหนว่ยบริการ สถานบริการหรอืหนว่ยงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1. โครงการอบรมทีมสอบสวนเคลือ่นที่เร็วในการควบคุมป้องกนัโรค

(SRRT) ต าบลบอ่หิน ประจ าปี 2563 
รพ.สิเกา 10,000 

 
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2563 รพ.สิเกา 20,000 
3. โครงการค่ายอบรม เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์เพศศึกษาและการ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจ าปี 2563 
รพ.สิเกา 15,000 

4. โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 
ประจ าปี 2563 

รพ.สิเกา 60,000 

5. โครงการค้นหาปอ้งกันและควบคุมวัณโรคในชุมชน ประจ าป ี2563 รพ.สิเกา 10,000 
6. โครงการสง่เสรมิ และปอ้งกันสุขภาพช่องปากกลุม่วัยเรียนประจ าปี 

2563 
รพ.สิเกา 21,199 

 
7. โครงการสง่เสรมิ และปอ้งกันสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กประจ าปี  2563 
รพ.สิเกา 16,310 

 
8. โครงการสมุนไพรใกล้บ้านกับการพึ่งตนเอง ประจ าปี 2563 รพ.สิเกา 7,000 
9. โครงการสง่เสรมิป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจ าปี 

2563 
รพ.สิเกา 10,000 

10. โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออก ประจ าปี 2563 รพ.สต.บ้านไรอ่อก 25,000 
11. โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 

ประจ าปี 2563 
รพ.สต.บ้านไรอ่อก 28,000 

12. โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ประจ าปี 
2563 

รพ.สต.บ้านไรอ่อก 9,000 

 
10 (2) สนับสนุนและสง่เสริมการจดักระบวนการหรอืกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กร 
หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 
 



ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1. โครงการลดพงุ ลดโรค เริ่มด้วยที่ตัวเรา ประจ าปี 2563 อสม.หมู่ 1 

อสม.หมู่ 2  
5,000 
5,000 

2. โครงการสง่เสรมิการจัดการขยะจากครัวเรอืน  ประจ าปี 2563 อสม.หมู่ 2 
อสม.หมู่ 3 
อสม.หมู่ 6 
อสม.หมู่ 8 
อสม.หมู่ 9 

ไม่ใช้งบ 
10,000 
5,000 
7,000 
5,000 

3. โครงการสง่เสรมิสุขภาพจิตผูสู้งอายุโดยใช้หลักธรรมค าสอน
ทางศาสนา ประจ าปี 2563 

อสม.หมู่ 3 
อสม.หมู่ 8 
อสม.หมู่ 9 

12,000 
8,000 
5,000 

4. โครงการสง่เสรมิความฉลาดทางอารมณ ์และสตปิัญญา 
ประจ าปี 2563 

ชมรมจิตอาสาแม่
และเด็กหมู่ 3  

7,000 

5. โครงการฝกึอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน ประจ าปี 
2563 

อสม.หมู่ 4 
อสม.หมู่ 5 
อสม.หมู่ 7 

14,000 
14,000 
6,000 

6. โครงการออกก าลงักาย สบายชีวี ด้วยวิถีบาสโลบ ประจ าปี 
2563 

อสม.หมู่ 4 
อสม.หมู่ 5 
อสม.หมู่ 7 

7,000 
7,000 
7,000 

7. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สงูอายุ คนพิการผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2563 

อสม.ทุกหมู ่ 10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10(3) เพ ื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณส ุขของศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กหร ือศ ูนย์ที่ดำเนินกิจกรรม
เก ี่ยวก ับ การพ ัฒนาและดูแลเด ็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ส ูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่



รับผิดชอบศูนย ์พ ัฒนา เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและด ูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการ
พ ัฒนาและฟ ื้นฟ ูคุณภาพชีวิต ผู้ส ูงอายุหรือคนพ ิการในชุมชน 
ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1. โครงการอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สงูอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการชมรม
ผู้สงูอายุต าบลบ่อหิน 

12,000 

2. โครงการสง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ“สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง” ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการชมรม
ผู้สงูอายุต าบลบ่อหิน 

30,000 

3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจ าปี 2563 ศพด.พรุจูด 
ศพด.ดุหุน 

ศพด.ไสต้นวา 
ศพด.ไร่ออก 
ศพด.หัวหิน 

5,000 
9,000 
4,500 
5,000 

 5,000 
4. โครงการสง่เสรมิโภชนาการสมวัยส าหรบัเด็กเลก็ในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ ประจ าปี 2563 
ศพด.พรุจูด 
ศพด.ดุหุน 

ศพด.ไสต้นวา 
ศพด.ไร่ออก 
ศพด.หัวหิน 

5,000 
9,000 
4,500 
5,000 
6,800 

10 (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารหรือพัฒนากองทุนหลกัประกันสุขภาพให้มปีระสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรบัของกองทุนหลกัประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรค
หนึ่ง ในแตล่ะปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด ได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7 วรรคสอง อาจ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไมเ่กินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง
โดยตรงใหส้นบัสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภ ัณฑ ์ที่จัดหาไดใ้หเ้ป็นทรพัย์สินขององค ์กรปกครองส่วน
ท ้องถ่ินน้ัน 
ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1.  
 

2.  
 

3. 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารคณะกรรมการและตัวแทนชุมชน
จัดท าแผนกองทุนฯ  
ประชุม คณะกรรมการบรหิารกองทุนและการพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ และซ่อมแซม วัสดุอปุกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ของกองทุน2563 

ส านักเลขานุการ
กองทุน 

65,000 

 
 
 



10 (5) เพ ื่อสน ับสน ุนและส ่งเสร ิมก ิจกรรมกรณ ีเก ิดโรคระบาดหร ือภ ัยพ ิบ ัต ิในพ ื้นที่ ในการป ้องก ันและแก ้ไข
ป ัญหา สาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1. โครงการป้องกันโรคระบาดหรือเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ 
ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ 

10,000 

 

เรียน คณะกรรมการ เพื่อโปรดพจิารณา    

 

  (ลงช่ือ).......................................... ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

  (นายปัณณวิชญ์  ณรงค์) 

 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน  

เมื่อวันที2่8 มิถุนายน 2562 

 

  (ลงช่ือ)........................................ ประธานคณะกรรมการฯ 

                       (นายวัฒนชัย ชูเกิด) 


