
ล ำดับท่ี จ ำนวนเงิน (บำท) ผู้รับผิดชอบ

1 20,000           รพ.สต.บ้านหนองสะมอน
2

40,000           รพ.สต.บ้านหนองสะมอน
3

39,000           รพ.สต.บ้านเมืองหลวง
4

21,000           รพ.สต.บ้านเมืองหลวง

5

20,000           บ้านเมืองหลวง ม.1
6

           20,000 บ้านเมืองหลวง ม.2
7

           20,000 บ้านเมืองหลวง ม.3
8

20,000           บ้านหนองดินจ่ี ม.4
9

20,000           บ้านจังเอิน ม.5

สรุปรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีต ำบลเมืองหลวง  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านเมืองหลวง ม.1
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจป้องกันควบคุมการแพร่

โครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
ประเภทท่ี 1 จ ำนวน 4 โครงกำร  ดังน้ี

รพ.สต.บ้านเมืองหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 รพ.สต.บ้านหนองสะมอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก 3อ 2ส 
รพ.สต.บ้านหนองสะมอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้หลัก 3อ 2ส รพ.สต.บ้านเมืองหลวง

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจป้องกันควบคุมการแพร่

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทท่ี 2 จ ำนวน 17 โครงกำร  ดังน้ี

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ประจ าปีงบประมาณ 2565

โครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ือช้ีแจงการด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน

ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านเมืองหลวง ม.2

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ประจ าปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านเมืองหลวง ม.3

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านหนองดินจ่ี ม.4

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านจังเอิน ม.5



10

20,000           บ้านเมืองน้อย ม.6
11 โครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน บ้านอ้อ ม.7 ประจ าปีงบประมาณ 2565 20,000           บ้านอ้อ ม.7
12 โครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน บ้านโทะ ม.8 ประจ าปีงบประมาณ 2565 20,000           บ้านโทะ ม.8
13 โครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน บ้านหนองเมย ม.9 ประจ าปีงบประมาณ 2565 20,000           บ้านหนองเมย ม.9
14 โครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน บ้านเตาเหล็ก ม.10 ประจ าปีงบประมาณ 2565 20,000           บ้านเตาเหล็ก ม.10
15 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 บ้านหนองสะมอน ม.11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20,000           บ้านหนองสะมอน ม.11
16

20,000           บ้านหนองคู ม.12
17 โครงการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน บ้านห้วยยาง ม.13 ประจ าปีงบประมาณ 2565 20,000           บ้านห้วยยาง ม.13
18

20,000           บ้านหนองกอก ม.14
19  โครงการว่ายน้ าเป็นเล่นน้ าได้ ร.ร.บ้านโทะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 120,000         ร.ร.บ้านโทะ
20 โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา สภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองหลวง ประจ าปีงบประมาณ 2565 30,000           สภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองหลวง
21 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลเมืองหลวง 

30,000           ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต าบลเมืองหลวง

22 โครงการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2565 25,000           ศพด.บ้านหนองสะมอน
23 โครงการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุและเย่ียมเสริมพลัง ชมรมผู้สูงอายุต าบลเมืองหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 50,000           ชมรมผู้สูงอายุต าบลเมืองหลวง

24 72,009           คณะกรรมการกองทุนฯ
ประเภทท่ี 4 ดังน้ี
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพฯ การบริหารจัดการกองทุน 
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าลงทะเบียน ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ค่าส่ือส่ิงพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ LTC ในการประชุม

ประเภทท่ี 3 จ ำนวน 2 โครงกำร  ดังน้ี

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านเมืองน้อย ม.6
ประจ าปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านหนองคู ม.12
ประจ าปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจป้องกันควบคุมการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 เพ่ือคัดกรองผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บ้านหนองกอก ม.14
ประจ าปีงบประมาณ 2565



25 161,973.09    คณะกรรมการกองทุนฯ

888,982.09     

เพ่ือให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี ต าบลเมืองหลวง อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 14
หมู่บ้าน

รวมงบประมำณด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ประเภทท่ี 5 ดังน้ี


