
แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2564                                                                                          

กองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลกุดแฮด 

1. เงินคงเหลือยกมาจากปี 2563                                                   293,033.94 บาท 

2. เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                  226,755.00 บาท 

3. เงินสมทบจาก อปท.                                                            150,000.00      บาท                                                                                 

4. รายได้อื่นๆ  (เงินรับคืนจากโครงการ)                                            8,894.00 บาท  

5. เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร               648.11 บาท 

เงินงบประมาณที่ต้องจัดท าแผนปี 2564                                          679,331.05 บาท 

 ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) 

จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย ตามแผนงานโครงการ ตามประกาศฯ ข้อ 10 

จ านวน (บาท) รวมเงิน   
(บาท) ข้อ 10 (1) ข้อ 10 (2) ข้อ 10 (3) ข้อ 10 (4) ข้อ 10 (5) 

217,210.00 276,635.00 64,250.00 56,000.00 62,850.00 676,945.00 
ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : การค านวณ 10 (4) ให้คิดฐาน 2+3+4 

เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(ลงช่ือ)............................................................อนุกรรมการ                                           

                 (นางสาวกัลยารัตน์  สมรับ) 

  

(ลงช่ือ)............................................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                           

                 (นายนิโรจน์   สวนาการณ์) 
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  (ลงช่ือ)............................................................เลขานุการ                                           

                            (นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี) 

 

(   /  ) เห็นชอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี  3/2564  เมื่อ วันที่  28  พฤษภาคม  2564   

 

  (ลงช่ือ)..............................................................ประธานคณะกรรมการ                            

                            (นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ) 
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แผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564                                                                     

กองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลต าบลกุดแฮด 

1. งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปี 

จ านวน (บาท) รวมเงิน   
(บาท) ข้อ 10 (1) ข้อ 10 (2) ข้อ 10 (3) ข้อ 10 (4) ข้อ 10 (5) 

217,210.00 276,635.00 64,250.00 56,000.00 62,850.00 676,945.00 
ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

2. โครงการตามแผนการเงินประจ าปีจ าแนกประเภทค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ                                  

ประเภทท่ี 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน

สาธารณสุข ข้อ 10 (1) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย             

ปี 2564 
 

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ 7,200.00 

2 โครงการอบรมแกนน าสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก
วัยเรียน ปี 2564 
 

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ 5,000.00 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม.เชี่ยวชาญทันตสุขภาพ            
ปี 2564 
 

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ 6,600.00 

4 โครงการแม่ลูกปลอดภัย เพื่อเด็กปฐมวัยไอคิวดี ปี 2564 
 

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ 76,060.00 

5 โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก ปี 2564 
 

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ 60,350.00 

6 โครงการจัดบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ 62,000 

รวม จ านวนเงิน ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 217,210.00 
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ประเภทท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค

ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ข้อ 10 (2) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการมหกรรมว่ิงเพื่อสุขภาพ “กุดแฮด Dino Run 

2021” 
รร.อสม.รพ.สต.บ้านกุด
แฮดฯ 

50,960.00 

2 โครงการอบรมการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพส าหรับ
พระภิกษุสามเณร 

ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพ              
วิถีพุทธ 

7,850.00 

3 โครงการ อย.น้อย สุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียน รร.บ้านกุดแฮดฯ 
 

25,000.00 

4 โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน กลุ่มดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม 

15,175.00 

5 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านกุด
แฮด หมู่ที่ 4 

กลุ่ม อสม. บ้านกุดแฮด
หมู่ที่ 4 

15,000.00 

6 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านบัว หมู่
ที่ 5 

กลุ่ม อสม. บ้านบัว      
หมู่ที่ 5 

15,000.00 

7 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านทราย
แก้ว หมู่ที่ 6 

กลุ่ม อสม. บ้านทราย
แก้ว หมู่ที่ 6 

15,000.00 

8 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านกุด
แฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 

กลุ่ม อสม. บ้านกุดแฮด
สามัคคี หมู่ที่ 7 

15,000.00 

9 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านบัว หมู่
ที่ 8 

กลุ่ม อสม. บ้านบัว     
หมู่ที่ 8 

15,000.00 

10 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านกุด
แฮด หมู่ที่ 9 

กลุ่ม อสม. บ้านกุดแฮด      
หมู่ที่ 9 
 

15,000.00 
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ประเภทท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค

ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ข้อ 10 (2) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
11 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก บ้านบัว หมู่

ที่ 10 
 

กลุ่ม อสม. บ้านกุด
แฮดหมู่ที่ 10 

15,000.00 

12 โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี 2564 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 4 
 

กลุ่ม อสม. บ้านกุด
แฮดหมู่ที่ 4 

11,450.00 

13 โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี 2564 บ้านบัว หมู่ที่ 
5 

กลุ่ม อสม. บ้านบัว      
หมู่ที่ 5 
 

8,950.00 

14 โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี 2564 บ้านทราย
แก้ว หมู่ที่ 6 

กลุ่ม อสม. บ้านทราย
แก้ว หมู่ที่ 6 
 

11,450.00 

15 โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี 2564 บ้านกุดแฮด
สามัคคี หมู่ที่ 7 

กลุ่ม อสม. บ้านกุด
แฮดสามัคคี หมู่ที่ 7 
 

10,200.00 

16 โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี 2564 บ้านบัว หมู่ที่ 
8 

กลุ่ม อสม. บ้านบัว     
หมู่ที่ 8 
 

10,200.00 

17 โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี 2564 บ้านกุดแฮด 
หมู่ที่ 9 

กลุ่ม อสม. บ้านกุด
แฮด      หมู่ที่ 9 
 

11,450.00 

18 โครงการลดเสี่ยง ลดปุวย ลดโรค ปี 2564 บ้านบัว หมู่ที่ 
10 

กลุ่ม อสม. บ้านกุด
แฮดหมู่ที่ 10 
 

8,950.00 

รวม จ านวนเงิน ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหม่ืนหกพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 276,635 
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ประเภทท่ี 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด าเนิน

กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ท่ีด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กใน

ชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน ข้อ 10 (3) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้ายศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ชมรมผู้สูงอายุบ้านกุด
แฮด 
 

12,850.00 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว 

ศพด.บ้านบัว 
 
 

19,200.00 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 

ศดว.บ้านหนองสองหาง 
 
 

15,250.00 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด 

ศพด.บ้านกุดแฮด 
 
 

16,950.00 

รวม จ านวนเงินตัวอักษร  (หกหม่ืนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 64,250.00 

 
 

ประเภทท่ี 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 10 (4) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน

ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลกุดแฮด ปี 
2564 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯเทศบาลต าบล
กุดแฮด 
 

56,000.00 

รวม จ านวนเงินตัวอักษร   (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 56,000.00 
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ประเภทท่ี 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ ข้อ 10 (5) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) 
รพ.สต.บ้านกุดแฮดฯ 62,850.00 

รวม จ านวนเงินตัวอักษร   (หกหม่ืนสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 62,850.00 
 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(ลงช่ือ)............................................................อนุกรรมการ                                           

                 (นางสาวกัลยารัตน์  สมรับ) 

 

(ลงช่ือ)............................................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                           

                 (นายนิโรจน์   สวนาการณ์) 

  

  (ลงช่ือ)............................................................เลขานุการ                                           

                            (นายบุญเพ็ง  ฮังกาสี) 

 

(  /   ) เห็นชอบ ตามมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี  3/2564  เมื่อ วันที่  28  พฤษภาคม  2564   

  

  (ลงช่ือ)..............................................................ประธานคณะกรรมการ                            

                            (นายชัยยุทธ  วัยเหนิดลื้อ) 

 


