แผนการเงินประจาปีงบประมาณ 2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลกุดแฮด
1. เงินคงเหลือยกมาจากปี 2564

23,901.36 บาท

2. เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

228,105.00 บาท

3. เงินสมทบจาก อปท.

150,000.00 บาท

4. รายได้อื่นๆ (เงินรับคืนจากโครงการ)

193,740.00 บาท

5. เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินงบประมาณที่ต้องจัดทาแผนปี 2565

00.00 บาท
595,746.36 บาท

ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)
จาแนกประเภทค่าใช้จ่าย ตามแผนงานโครงการ ตามประกาศฯ ข้อ 10
จานวน (บาท)
รวมเงิน
(บาท)
ข้อ 10 (1)
ข้อ 10 (2)
ข้อ 10 (3)
ข้อ 10 (4)
ข้อ 10 (5)
207,100.00 213,750.00 51,400.00 56,000.00 62,850.00 591,100.00
ตัวอักษร
(ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ : การคานวณ 10 (4) ให้คิดฐาน 2+3
เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)............................ ................................อนุกรรมการ
(นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ)
(ลงชื่อ)............................................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายนิโรจน์ สวนาการณ์)
(ลงชื่อ)................................. ...........................เลขานุการ
(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)
(

) เห็นชอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
(ลงชื่อ)..............................................................ประธานคณะกรรมการ
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)

แผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ 2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลกุดแฮด
1. งบประมาณตามแผนการเงินประจาปี
จานวน (บาท)
รวมเงิน
(บาท)
ข้อ 10 (1)
ข้อ 10 (2)
ข้อ 10 (3)
ข้อ 10 (4)
ข้อ 10 (5)
207,100.00 213,750.00 51,400.00 56,000.00 62,850.00 591,100.00
ตัวอักษร
(ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการตามแผนการเงินประจาปีจาแนกประเภทค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ
ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข ข้อ 10 (1)
ลาดับ
โครงการ
1 โครงการคัดกรองสารเคมีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ใช้สารเคมีในเกษตรกร ปี 2565

หน่วยงาน
รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

งบประมาณ
28,900.00

2

โครงการควบคุมปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม ปี 2565

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

14,350.00

3

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2565

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

9,300.00

4

โครงการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการ
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

32,000.00

5

โครงการแม่ลูกปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยไอคิวดี ปี 2565

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

56,000.00

6

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี
2565

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

7,200.00

7

โครงการสนับสนุนการดาเนินงานควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก ปี 2565

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

47,750.00

ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณสุข ข้อ 10 (1) ต่อ
ลาดับ
โครงการ
8 โครงการอบรมแกนนาสร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน
เด็กวัยเรียน ปี 2565
9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.เชี่ยวชาญทันตสุขภาพ
ปี 2565

หน่วยงาน
รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

งบประมาณ
5,000.00

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

6,600.00

รวม จานวนเงิน ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

207,100.00

ประเภทที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ข้อ 10 (2)
ลาดับ
โครงการ
1 โครงการอบรมพัฒนาแกนนาด้านสุขภาพในโรงเรียน เพื่อ
เฝูาระวัง และรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านกุด
แฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

งบประมาณ
35,000.00

2

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน สาหรับนักเรียน (CPR)

โรงเรียนบ้านกุด
แฮดวัฒนราษฎร์ผดุง

20,000.00

3

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านกุดแฮด
หมู่ที่ ๔

อสม. ม.4

15,000.00

4

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านบัว
หมู่ที่ 5

อสม. ม.5

15,000.00

5

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก
บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ 6

อสม. ม.6

15,000.00

6

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านกุดแฮด
สามัคคี หมู่ที่ 7

อสม. ม.7

15,000.00

7

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านบัว
หมู่ที่ 8

อสม. ม.8

15,000.00

ประเภทที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ข้อ 10 (2) ต่อ
ลาดับ
โครงการ
8 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านกุด
แฮด หมู่ที่ 9

หน่วยงาน
อสม. ม.9

งบประมาณ
15,000.00

9

โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านบัว
หมู่ที่ 10

อสม. ม.10

15,000.00

10

โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี ๒๕๖๕ บ้านกุดแฮด
หมู่ที่ ๔

อสม. ม.4

๘,๗๕๐.00

11

โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี ๒๕๖๕ บ้านบัว
หมู่ที่ ๕

อสม. ม.5

๖,๒๕๐.00

12

โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี ๒๕๖๕ บ้านทราย
แก้ว หมู่ที่ 6

อสม. ม.6

๘,๗๕๐.00

13

โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี ๒๕๖๕ บ้านกุดแฮด
สามัคคี หมู่ที่ ๗

อสม. ม.7

๗,๕๐๐.00

23. โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี ๒๕๖๕ บ้านบัว
อสม. ม.8
หมู่ที่ ๘
15 24. โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี ๒๕๖๕
อสม. ม.9
บ้านกุดแฮด หมู่ที่ ๙
16 25. โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี ๒๕๖๕ บ้าน
อสม. ม.10
บัว หมู่ที่ ๑๐
รวม จานวนเงิน ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๗,๕๐๐.00

14

๘,๗๕๐.00
๖,๒๕๐.00
223,750.00

ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน ข้อ 10 (3)
ลาดับ
โครงการ
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบัว

งบประมาณ
19,200.00

2

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกุดแฮด

16,950.00

3

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยในศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดบ้าน
หนองสองหาง

15,250.00

รวม

จานวนเงินตัวอักษร (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

51,400.00

ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 10 (4)
ลาดับ
1

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลกุดแฮด
ปี 2564

รวม

จานวนเงินตัวอักษร (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯเทศบาลตาบล
กุดแฮด

งบประมาณ
56,000.00

56,000.00

ประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ ข้อ 10 (5)
ลาดับ
1

โครงการ
โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงาน
รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ

รวม

จานวนเงินตัวอักษร (หกหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

งบประมาณ
62,850.00
62,850.00

เรียน ประธานกรรมการกองทุนฯ เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)............................. ...............................อนุกรรมการ
(นางสาวกัลยารัตน์ สมรับ)

(ลงชื่อ)................... .........................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายนิโรจน์ สวนาการณ์)

(ลงชื่อ)............................................................เลขานุการ
(นายบุญเพ็ง ฮังกาสี)

(

) เห็นชอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานคณะกรรมการ
(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)

ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลกุดแฮด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบลกุดแฮด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*******************************************
ตามที่เทศบาลตาบลกุดแฮด ได้ดาเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตาบลกุดแฮด เพื่อให้ การบริ หารจัดการดาเนินงาน มีความสอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบล
กุดแฮด ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และให้ใช้แผนการ
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตาบลกุดแฮด ประจาปีงบประมาณ 2565
รายละเอีย ดปรากฏตามแผนการเงิน กองทุนหลั กประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตาบล
กุดแฮด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายชัยยุทธ วัยเหนิดลื้อ)
ประธานคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตาบลกุดแฮด

