
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
 

 

วัตถุประสงค 
(1) เพ่ือสนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย
บริการ โดยเนนเรื่องการสรางเสรมิสุขภาพ การปองกันโรค การ
ฟนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมเิชิงรุก ท่ี
จําเปนตอสุขภาพ  
(2) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกัน โรคของกลุมประชาชน หรือหนวยงานอ่ืน 
(3) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนยท่ี
ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก ในชุมชน หรือ
การพัฒนาและฟนฟูคณุภาพชีวิตผูสูงอายุหรือคนพิการในชุมชน 
(4) เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ  
(5) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัย
พิบัติในพ้ืนท่ี  
 

แหลงที่มาของเงิน 
(1) เงินท่ีไดรับจัดสรรแตละปจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
(2) เงินสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(3)  เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน 
(4) รายไดอ่ืนๆหรือทรัพยสินท่ีไดรบัมาในกิจการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินงานโครงการปงบประมาณ 2563 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลการดําเนินโครงการของกองทุนฯใน
ปงบประมาณ 2563 

มีโครงการท้ังหมด 5ประเภทกิจกรรม 33 โครงการ ซึ่ง
ไดอนุมัติงบประมาณท้ังสิ้น 785,310 บาท ใชจายจริงจํานวน 
555,093บาท คิดเปน 70.68% และสงคืนมายังกองทุนฯ 
230,217 บาท คิดเปน 29.32% 

 
 

อนุมัติ ใชจาย คืน

กิจกรรมประเภทที่1 จํานวน18โครงการ

1
โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคในกลุมมอเตอรไซครับจางบน

ทะเลหมอก

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
21,800 8,250 13,550

2
โครงการแหลงทองเที่ยวปลอดโรค 

อาหารปลอดภัย ปงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม
30,700 19,500 11,200

3
โครงการฝากครรภเร็วไว ครบครั้ง

คุณภาพ เพื่อสุขภาพแมและเด็ก
รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 15,550 - 15,550

4
โครงการคัดกรอง ติดตามกลุมเสี่ยง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงกลุม

ปวยโรคNCD

รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 15,550 - 15,550

5
โครงการสตรีสุขภาพดี รูทันมะเร็ง

ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 15,550 - 15,550

6
โครงการชาวอัยเยอรเวง ใสใจลูก

นอย ไดรับวัคซีนตามเกณฑ
รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 15,550 - 15,550

7
โครงการหวงใยใสใจสุขภาพจิตเพื่อ

ปองกันภาวะโรคซึมเศรา
รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 15,550 - 15,550

8
โครงการคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพในรานขายของชํา
รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 15,550 - 15,550

9 โครงการหนูนอยฟนสวย ยิ้มใส รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 9,940 - 9,940

10
โครงการทําลายยุงกนปลอง ขจัดสิ้น

มาลาเรีย
รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 26,900 26,900 -

11
โครงการกําจัดยุงลาย ทําลาย

ไขเลือดออก
รพ.สต.บานอัยเยอรเวง 61,100 61,100 -

12
โครงการรวมดวยชวยกันฉีดวัคซีน

ปองกันโรคในเด็ก 0-5 ป
รพ.สต.บานวังใหม 12,800 12,800 -

13
โครงการใสใจสุขภาพ หางไกล

โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
รพ.สต.บานวังใหม 12,800 12,800 -

14
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพใน

กลุมผูปกครองเด็ก 0 – 3 ป
รพ.สต.บานวังใหม 12,800 12,800 -

15
โครงการโภชนาการสมสวน 

พัฒนาการสมวัย
รพ.สต.บานวังใหม 12,800 12,800 -

16
โครงการคุมครองผูบริโภค เพื่อ

สุขภาพชีวิตที่ดี
รพ.สต.บานวังใหม 12,800 12,800 -

17
โครงการประชาชนรวมใจ ปองกัน

ไขเลือดออก
รพ.สต.บานวังใหม 38,000 38,000 -

18 โครงการควบคุม ปองกันไขมาลาเรีย รพ.สต.บานวังใหม 54,600 54,600 -

ลําดับที่
เบิกจายงบประมาณ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
อนุมัติ ใชจาย คืน

กิจกรรมประเภทที่2 จํานวน6โครงการ

1

โครงการสงเสริมสุขภาพเยาวชน

 ตานภัยยาเสพติด โดยใชทักษะ

กีฬาฟุตซอล

กลุมฟุตบอล

ตําบลอัยเยอรเวง
30,050 30,050 -

2
โครงการสตรีหมู 3 ออกกําลัง

กายเพื่อสุขภาพ หางไกลโรค

กลุมสตรี ม.3 

ต.อัยเยอรเวง
8,740 8,740 -

3
โครงการนวดแผนไทยเพื่อ

สุขภาพ

ชมรม อสม.รพสต.

บานอัยเยอรเวง
15,700 15,700 -

4

โครงการสงเสริมการออกกําลัง

กายโดยการเตนแอโรบิค ชุมชน

บานวังใหม

กลุมสตรีผูรัก

สุขภาพบานวังใหม
20,650 20,650 -

5
โครงการสงเสริมการออกกําลัง

กายโดยการเตนแอโรบิคและ

ชมรมเตนแอโรบิค 

บานดอน
19,300 19,300 -

6
โครงการครอบครัวอบอุน ชุมชน

เขมแข็ง ปลอดยาเสพติด

กลุมตาดีกา

ตําบลอัยเยอรเวง
23,750 23,750 -

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
เบิกจายงบประมาณ

อนุมัติ ใชจาย คืน

กิจกรรมประเภทที่3 จํานวน7โครงการ

1
โครงการเยาวชนเรียนรู

กฎหมายจราจรและการปฐม

ศูนยตาดีกานูรุลฮูดา

 กม.29
17,650 17,650 -

2

โครงการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมศูนยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุตําบลอัยเยอรเวง

ศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ
15,000 12,500 2,500

3

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

"กิน กอด เลน เลา" ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานอัยเยอรเวง

ศพด.บานอัยเยอรเวง 13,725 13,725 -

4
โครงการโรงเรียนพอแม เด็ก

ปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศพด.บานอัยเยอรเวง 14,100 14,100 -

5
โครงการโรงเรียนพอแม (กินให

เปน เลนใหสุด ไมหยุดรัก)
ศพด.บานนากอ 16,850 16,850 -

6
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

"กิน กอด เลน เลา" ศูนยพัฒนา
ศพด. กม. 28 10,115 8,148 1,967

7
โครงการโรงเรียนพอแม ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานกม. 28
ศพด. กม. 28 9,340 6,165 3,175

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
เบิกจายงบประมาณ

อนุมัติ ใชจาย คืน

กิจกรรมประเภทที่5 จํานวน1โครงการ

1
โครงการเฝาระวังดูแลผูเขาขายตอง

กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มปวยโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)

หนวยงานสาธารณสุข 50,000 - 50,000

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
เบิกจายงบประมาณ

อนุมัติ ใชจาย คืน

กิจกรรมประเภทที่4 จํานวน1โครงการ

1
โครงการบริหารจัดการและพัฒนา

ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง

สํานักเลขาฯ กองทุน 120,000 75,415 44,585

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
เบิกจายงบประมาณ


