
แผนการเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

1. เงินคงเหลือยกมา จํานวน 17,019.09 บาท

2. เงินโอนจาก  สปสช. จํานวน 357,795.00 บาท

3. เงินสมทบจาก อปท. จํานวน 200,000.00 บาท

4. รายไดอ่ืนๆ จํานวน 159.44 บาท

รวมเงิน จํานวน 574,973.53 บาท

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน
160,835 286,995 38,300 65,400 23,443.53 574,973.53

หมายเหตุ  การคํานวณ 10 (4) ใหคิดจาก  ขอ 2-4 ไมรวมเงินคงเหลือยกมา

เรียน คณะกรรมการ เพ่ือโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..............สมมิตร  ขันธการุญวงศ............เลขานุการ
(นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 4 / 2562 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

(ลงชื่อ)............สมบูรณ แขดอน...............ประธานคณะกรรมการ
(นายสมบูรณ แขดอน)
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แผนโครงการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

งบประมาณตามแผนการเงินประจําป

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน (บาท)
160,835 286,995 38,300 65,400 23,443.53 574,973.53

โครงการตามแผนการเงินประจําป

การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

ลําดับ
ที่

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคติดตอ รพ.สต.พลับพลา 10,100
2. โครงการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรและประชาชนผูไดรับผลกระทบ

จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
รพ.สต.พลับพลา 13,100

3. โครงการรานชําสะอาด รานอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค รพ.สต.พลับพลา 11,700
4. โครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต รพ.สต.พลับพลา 20,250
5. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก0 – 6 ป รพ.สต.พลับพลา 7,700
6. โครงการใสใจสุขภาพปองกันภาวะเครียดและซึมเศรา รพ.สต.พลับพลา 11,450
7. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.สต.

คลองกลาง
17,500

8. โครงการสงเสริมสุขภาพปากและฟนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี1– 6 รพ.สต.
คลองกลาง

15,800

9. โครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต รพ.สต.
คลองกลาง

21,675

10. โครงการรานชําตนแบบดานการจําหนายยาในชุมชน รพ.สต.
คลองกลาง

7,500

11. โครงการสงเสริมการใชสมุนไพรในชุมชนสําหรับประชาชนท่ัวไป รพ.สต.
คลองกลาง

10,600

12. โครงการเฝาระวังสารพิษตกคางในเลือดเกษตรกรกลุมเสี่ยง รพ.สต.
คลองกลาง

13,460

10 (1)
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การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน

ลําดับ
ที่

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ
(บาท)

13. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยกลุมเสี่ยง และโรคเรื้อรัง ชมรมลดเสี่ยงลดโรค
บานโคงยาง หมูท่ี 4

7,700

14. โครงการบานสะอาด ปลอดขยะ และปลอดลูกน้ํายุงลาย ชมรมลดเสี่ยงลดโรค
บานโคงยาง หมูท่ี 4

7,300

15. โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม ชมรมลดเสี่ยงลดโรค
บานหนองยายเหล

หมูท่ี 5

12,825

16. โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน ชมรมลดเสี่ยงลดโรค
บานเกาะ หมูท่ี 8

11,700

17. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนําสุขภาพปลอดโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค
บานบุ หมูท่ี 10

7,700

18. โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน ชมรมลดเสี่ยงลดโรค
บานบุ  หมูท่ี 17

12,150

19. โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต วัดปาพลับพลา
หมูท่ี 1

ชมรมนุงขาวหมขาว
เขาวัดปฏิบัติธรรม

10,620

20. โรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลับพลา สาขา 1 ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลพลับพลา

ชมรมผูสูงอายุ
สาขา 1

58,800

21. โรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลับพลา สาขา 2 ชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองกลาง

ชมรมผูสูงอายุ
สาขา 2

46,300

22. โครงการพนหมอกควันกําจัดตัวแกยุงลาย ปองกันไขเลือดออก
ประจําป 2563

อบต.พลับพลา 80,400

23. โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา
ใหกับเด็กและประชาชนท่ัวไป  ประจําป 2563

อบต.พลับพลา 31,500

การสนับสนุนกิจกรรมศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (บาท)
24. โครงการอบรมผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการ

ศูนยฯ ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจําป 2563
ศูนยเด็กเล็กบานโคงยาง 6,900

25. โครงการแปรงสีฟนอันแรกของหนู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทาตะเคียน

13,500

26. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกับการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานทาตะเคียน

17,900

10 (2)

10 (3)



4

การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (บาท)
27. โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเพ่ือการดําเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา 4,950

28. โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ท่ีปรึกษา/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน/บุคคลภายนอก/เจาหนาท่ี
อปท./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาใชจาย
ตางๆในการบริหารกองทุน/ คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มในการประชุมตางๆ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบล

พลับพลา

59,200

29. โครงการประชุมจัดทําแผนสุขภาพตําบลกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบล

พลับพลา

1,250

กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี

ลําดับที่ โครงการ หนวยงาน งบประมาณ (บาท)
30. โครงการปองกันและแกไขโรคระบาดหรือภัยพิบัติ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา

23,443.53

เรียน คณะกรรมการ เพ่ือโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)...........สมมิตร  ขันธการุญวงศ............เลขานุการ
(นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

(ลงชื่อ)............สมบูรณ   แขดอน..............ประธานคณะกรรมการ
(นายสมบูรณ   แขดอน)

10 (4)

10 (5)


