
แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

1. เงินคงเหลือยกมา   จ านวน         369,591.55 บาท 

2. เงินโอนจาก  สปสช.   จ านวน         356,580.00 บาท 

3. เงินสมทบจาก อปท.   จ านวน         200,000.00 บาท 

4. รายได้อ่ืนๆ    จ านวน     -  บาท 

รวมเงิน     จ านวน         926,171.55 บาท 

 

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

52,650 586,365 0 60,450 226,706.55 926,171.55 
 

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

 

เรียน คณะกรรมการ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

   (ลงชื่อ).......สมมิตร  ขันธการุญวงศ์.......เลขานุการ 
             (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์) 

 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่  2/ 2564  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564 

 

   (ลงชื่อ).....นายสมบูรณ์   แขดอน......ประธานคณะกรรมการ 
             (นายสมบูรณ์   แขดอน) 
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                                 แผนโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
                         กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปี 

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

52,650 586,365 0 60,450 226,706.55 926,171.55 
 

 

โครงการตามแผนการเงินประจ าปี 
 
                       การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคติดต่อ รพ.สต.พลับพลา 
 

รพ.สต.พลับพลา 10,100   

2 
 
 

โครงการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รพ.สต.พลับพลา 

รพ.สต.พลับพลา 11,700   

3 
 
 

โครงการร้านช าสะอาด ร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค รพ.สต.
พลับพลา 
 

รพ.สต.พลับพลา 11,700   

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 6 ปี รพ.สต.พลับพลา 
 

รพ.สต.พลับพลา 7,700   

5 โครงการใส่ใจสุขภาพป้องกันภาวะเครียดและซึมเศร้า  รพ.สต.พลับพลา 
 

รพ.สต.พลับพลา 11,450 

 

 

 

 

 

 

10 (1) 



 

3 

 

                               การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

6. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยกิจกรรม 5 ป. 1 ข. 
บ้านโค้งยางหมู่ท่ี 4 (ต่อเนื่อง) 

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

12,300 

7. โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

3,000 

8. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตบ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 
(ต่อเนื่อง) 

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

33,675 

9. โครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในชุมชน  บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 

8,300 

10. โครงการชมรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพต าบลพลับพลา   
ประจ าปี 2565 

ชมรมแอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพต าบลพลับพลา 

18,500 

11. โครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในชุมชน  บ้านบุ หมู่ที่ 17 ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านบุ หมู่ที่ 17 

8,300 

12. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างสุขภาพจิต  วัดพลับพลา  
หมู่ที่ 3 

ชมรมนุ่งขาวห่มขาวเข้า
วัดปฏิบัติธรรม 
 วัดพลับพลา 

9,600 

13. โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ประจ าปี 2565 อบต.พลับพลา 5,800 
14. โครงการพ่นหมอกควันก าจัดตัวแก่ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก 

ประจ าปี 2565 อบต.พลับพลา 
อบต.พลับพลา 80,500 

15. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ า 
ให้กับเด็กและประชาชนทั่วไป อบต.พลับพลา ประจ าปี 2565 

อบต.พลับพลา 59,340 

16. โครงการจัดซื้อชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ประจ าปี 2565 

อบต.พลับพลา 266,050 

17. โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen 
Test Kit (ATK) ประจ าปี 2565 

อบต.พลับพลา 81,000 
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            การสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

 -   
   

 
                  การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

18 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/
อนุกรรมการ/คณะท างาน/บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ 
อปท./ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการบริหารกองทุน/ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มในการประชุมต่างๆ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 

59,200 

19. โครงการประชุมจัดท าแผนสุขภาพต าบลกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 

1,250 

 

 
                                     กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

ล าดับที่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

20. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดหรือภัยพิบัติ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 

226,706.55 

เรียน คณะกรรมการ  เพื่อโปรดพิจารณา 

   (ลงชื่อ).......สมมิตร  ขันธการุญวงศ์........เลขานุการ 
              (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์) 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่   2/2564  เมื่อวันที่    23   กันยายน  2564 

   (ลงชื่อ)......สมบูรณ์   แขดอน.......ประธานคณะกรรมการ 
             (นายสมบูรณ์   แขดอน) 

10 (4) 

10 (5) 

10 (3) 



 

แผนการจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

*************** 
 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๒๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๔๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๒๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๕ 

 

 

(ลงชื่อ).....สมมิตร  ขันธการุญวงศ์......ผู้เสนอ 
            (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์) 
                               เลขานุการ 

 

         (ลงชื่อ).......สมบูรณ์   แขดอน........ผู้อนุมัต ิ
         (นายสมบูรณ์   แขดอน) 
                                     ประธานคณะกรรมการ 


