
 
ส่วนที่ ๑ 

 

บทน า 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วน
ของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบ วนการเรียนรู้และเพ่ือให้มีความ
พร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม ในระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นในอนาคต โดยทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๔ ด้าน 
คือ 

๑) การมีส่วนร่วมในด้านนโยบาย / บริหาร 
๒) การมีส่วนร่วมในด้านการเงินและงบประมาณ 
๓) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในชุมชนและท้องถิ่น 
๔) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานบริการ 

ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓(๓) มาตรา ๑๘(๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘(๔) และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับพ้ืนที่นั้น จะท าให้ระบบสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการกระจายอ านาจของประเทศโดยหลักการส าคัญของการมีหลักประกันสุขภาพนั้น เป็นเรื่อง
ของการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง 
การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี การให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนเป็นความจ าเป็นทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการ
เคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคม การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอและไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิ จ แต่เป็นการที่ประชาชนมารับบริการ 
อันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการและเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์กันของสมาชิกในสังคม 

จากหลักการส าคัญของการมีหลักประกันสุขภาพและความจ าเป็นของการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการ
เข้ารับการบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จึงได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบสิทธิและกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีเจตนารมณ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพ

ของประชาชนในพื้นท่ีแล้ว ยังสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสร้างกลไกในสังคมท่ีจะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงต้องมีระบบการจัด
ข้อมูล การจัดท าแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง  
โดยน าแผนสุขภาพชุมชน และแผนที่ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือพัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของการควบคุมก ากับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล 

  ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่เป็นจริง 
  ๓. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายและให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง 
  ๔. เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๕. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ๖. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพของหน่วยบริการหรือสถานที่บริการอ่ืน ๆ หรือ
สถานบริการทางเลือกต่าง ๆ 
  ๗. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามชุดสิทธิประโยชน์ 
  ๘. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นโดยการบริหารจัดการของท้องถิ่น 
  ๙. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผนงาน 

   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็นคณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนงาน มีหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ และแนวทางในการจัดท าแผนงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือจัดท าโครงการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
   ๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพจิารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนงานรวมทั้งก าหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะน ามาเพ่ิมเติมหรือ
ตัดทอนลงได้ 
   ๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่ามีโครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้อง
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดแผนงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม 

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนงาน ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท า ได้แก่ ข้อมูล
ประชากร อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การคมนาคมการสาธารณูปโภค สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส  
และอุปสรรค) ได้เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาน าเสนอที่ประชุมซึ่ง 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 
โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาคัดเลือกจัดแผนงาน รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญและแนวทางการพัฒนาสุขภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน 
การจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน าคะแนนมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลดอนไผ่ 

ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาของกองทุนหลักประกันสุขภาพหลังจากได้แนวทางแผนงานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ด าเนินการหลังจากทราบภารกิจ แนวทางการพัฒนาที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ที่จะต้องท า 

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาสุขภาพของต าบล มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าร่างแผนด าเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดท าร่างแผนด าเนินงาน โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน เพ่ือเสนอ
ร่างแผนด าเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงแผนงานให้สมบูรณ์ต่อไป เมื่อด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วให้น าร่างแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและการประกาศใช้แผนด าเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่พิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้ 

และรายงานแผนด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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บทที่ 2  

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
     คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ที่เข้าร่วมด าเนินงานจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องสรรหาตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าหนดคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประกอบด้วย 
 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก       ที่ปรึกษา 
 สาธารณสุขอ าเภอด าเนินสะดวก        ที่ปรึกษา 
 ๑. นายโสภณ   อุดมโภชน์   นายก อบต.ดอนไผ่   เป็นประธานกรรมการ 
 ๒. นายเล็ก               แซ่ซิ้ม     ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นรองประธานกรรมการ 
 ๓. นางนงลักษณ์ ทองศรีสมบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นรองประธานกรรมการ 
 4. นายวัฒนา              ชิ้นไพบูลย์  สมาชิกสภา อบต.ดอนไผ่    เป็นกรรมการ 
 ๕. นายอ านาจ             พานะมัย  สมาชิกสภา อบต.ดอนไผ่   เป็นกรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไผ่    เป็นกรรมการ 
 ๗. นายบุญมา  สุขสมอารีย์วงศ์  อาสาสมัครสาธารณสุข   เป็นกรรมการ 
 ๘. นายมนเทียน  จิตตวัฒนากูล  อาสาสมัครสาธารณสุข   เป็นกรรมการ 
 ๙. นายสุชชั              สายกสิกร  ผู้แทนหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 
 ๑๐. นายวิทยา             เอ้ียวสุวรรณ  ผู้แทนหมู่บ้าน   เป็นกรรมการ   
 ๑๑. นายณรงค์            โกบุตร   ผู้แทนหมู่บ้าน   เป็นกรรมการ 
 ๑๒. นายอาคม             ไชยบุตร   ผู้แทนหมู่บ้าน   เป็นกรรมการ 
 ๑๓. นางภาคิน ี  ช่างเขียน  ผู้แทนหมู่บ้าน    เป็นกรรมการ 
 ๑๔. นายเอกสิทธิ์          สุทธิศาสนกุล  ปลัด อบต.ดอนไผ่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 15. นายปิยพงศ์  เทศสอาด  หัวหน้าส่วนการคลัง  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.พื้นที่รับผิดชอบ  
  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร ชาย หญิง จ านวนครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันต าบลดอนไผ่ 
หมู่ที่ 1 บ้านดอนไผ่ 1,403 714 689 281 นายสุชัช       สายกสิกร 
หมู่ที่ 2 บ้านตลาดแคะ 556 290 266 144 นายวิทยา      เอี้ยวสุวรรณ 
หมู่ที่ 3 บ้านแช่ไห 1,102 538 564 324 นายณรงค์      โกบุตร    (ก านันต าบลดอนไผ่) 
หมู่ที่ 4 บ้านโรงพักเก่า 545 266 279 130 นายอาคม      ไชยบุตร 
หมู่ที่ 5 บ้านหลักหก 402 197 205 101 นางภาคินี      ช่างเขียน 
หมู่ที่ 6 บ้านหลักหก 425 202 223 111 นายวิรัช        เอี้ยวสุวรรณ 
หมู่ที่ 7 บ้านกิมเซียงกง 52 29 23 14 นายถิระ         พุฒรังษี 

รวม  4,485 2,236 2,249 1,105  
(ข้อมูลประชากร ณ เดือนกรกฎาคม 2560 ทะเบียนราษฎร์อ าเภอด าเนินสะดวก) 

 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
 รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนในพ้ืนที่  75,025   บาท/ปี การประกอบอาชีพและรายได้ แยกเป็นประเภท ดังนี้ 

 ประกอบอาชีพการเกษตร/ประมง  ประมาณ  45.88% 
 ประกอบอาชีพค้าขาย   ประมาณ    5.41% 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท  ประมาณ    1.40% 
 รับจ้าง     ประมาณ  18.46% 
 ธุรกิจส่วนตัว    ประมาณ    0.49% 
 ไม่มีอาชีพ    ประมาณ    7.98% 
 นักเรียน นักศึกษา   ประมาณ  19.10% 
 อ่ืนๆ/ไม่ระบุ    ประมาณ    1.28%       

        (ข้อมูล จปฐ. ปี2560) 
ราษฎรในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนไผ่ จะประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ คือ การท าสวนผลไม้ยืนต้น เช่น ละมุด มะนาว ส้มเช้ง เป็นต้น   
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4. ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคม  
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 

แหล่งน้ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-   ฝาย            จ านวน   -    แห่ง 

   - บ่อน้ า  จ านวน   10 บ่อ 
   - สระน้ า  จ านวน   -    บ่อ 
   - คลองส่งน้ า  จ านวน   -    สาย 
   - คลองธรรมชาติ  จ านวน  ๒๓  สาย 
 

  การคมนาคม การจราจร 
  การคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้านทางบกมีถนนสาย ๓ สาย 
   ๑.ถนนสายดอนคลัง – โรงฆ่าสัตว์ 
   ๒.ถนนสายด าเนิน – หลักห้า 
   ๓.ถนนสายสนามไชย – หลักห้า 
   มีถนนสายย่อยแยกตามซอยต่าง ๆ ระหว่างหมู่บ้านอีกหลายสาย 
 

              การคมนาคมทางน  า 
การคมนาคมทางน  าสามารถใช้ติดต่อระหว่างต าบล หมู่บ้าน มีล าคลอง สามารถผ่านได้ตลอดทั งปี เพราะมีน  าจากแม่น  าแม่กลองไหลผ่าน ตั งต้นจากประตูน  าบาง

นกแขวกไหลผ่านต าบลศรีสุราษฎร์ ดอนไผ่ ประสาทสิทธิ์ ไปสิ นสุดที่ประตูน  าบางยางไหลสู่แม่น  าท่าจีน นอกจากนี ยังมีคลองซอยต่างๆที่ส าคัญและมีเรือยนต์รับคน
โดยสารโดยทั่วไป 

 

 5. ด้านสาธารณสุข 
   ต าบลดอนไผ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน   ๑   แห่ง ประกอบด้วย 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนไผ่  มีเจ้าหน้าที่จ านวน ๕ คน 

7 



 
6. ด้านการศึกษา 
ต าบลดอนไผ่ มีแหล่งการศึกษาในพื้นที่ ดังนี้ 

   1.โรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมปรียาประชาสรรค์)  
         โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  โรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (ราษฎร์รังสรรค์) 
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง  
 

  7. ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  ต าบลดอนไผ่ มีสถาบันและองค์กรศาสนา 1 แห่ง 
   - วัดเวฬุวนาราม (วัดแช่ไห) 
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บทที่ 3  

 

แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
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บัญชีสรุป 

ปีงบประมาณ 2561 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

 

ประเภท จ านวนโครงการ เงินงบประมาณ 
1.กิจกรรมสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงาน 3 94,500 
2.กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 1 66,600 
3.กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 2 61,120 
4.กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 42,000 
5.กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 2 40,000 

รวม 9 304,220 
 

สรุป :  สถานการณ์เงินกองทุนสุขภาพในท้องท่ีต าบลดอนไผ่ เงินในบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 04 /10 /60  57,101.89 บาท 

   เงินจัดสรรงบประมาณจาก สปสช.เขต 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2560   200,070.00  (ประมาณการตามรายรับ ปี 2560) 

   เงินสมทบจาก อบต.ดอนไผ่ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 %)       80,028.00  (ประมาณการเงินสมทบ ปี 2560) 

      รวมรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น      337,199.89   (โดยประมาณ) 

   ใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2560    304,220.00        

      คงเหลือเงินสุทธิ    32,979.89 บาท      
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