
แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 

1. เงินคงเหลือยกมา   จ านวน         105,649.92 บาท 

2. เงินโอนจาก  สปสช.   จ านวน         356,580.00 บาท 

3. เงินสมทบจาก อปท.   จ านวน         200,000.00 บาท 

4. รายได้อ่ืนๆ    จ านวน     -  บาท 

รวมเงิน     จ านวน         662,229.92 บาท 

 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน 

173,485 241,291 6,900 65,400 175,153.92 662,229.92 
 

หมายเหตุ  การค านวณ  10 (4)  ให้คิดจาก  ข้อ  2-4  ไม่รวมเงินคงเหลือยกมา 

 

เรียน คณะกรรมการ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

   (ลงชื่อ)..........สมมิตร  ขันธการุญวงศ์.........เลขานุการ 
                  (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์) 

 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่   2/ 2563  เมื่อวันที่   27  พฤศจิกายน  2563 

 

   (ลงชื่อ)................สมบูรณ์   แขดอน.......ประธานคณะกรรมการ 
                    (นายสมบูรณ์   แขดอน) 
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                                 แผนโครงการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
                         กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

 
งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปี 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10 (4) 10 (5) รวมเงิน (บาท) 

173,485 241,291 6,900 65,400 175,153.92 662,229.92 
 

 

โครงการตามแผนการเงินประจ าปี 
 
                       การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคติดต่อ รพ.สต.พลับพลา รพ.สต.พลับพลา 10,100   
2 โครงการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช รพ.สต.พลับพลา 
รพ.สต.พลับพลา 

11,700   

3 โครงการร้านช าสะอาด ร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค รพ.สต.
พลับพลา 

รพ.สต.พลับพลา 11,700   

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 6 ปี รพ.สต.พลับพลา รพ.สต.พลับพลา 7,700   
5 โครงการใส่ใจสุขภาพปูองกันภาวะเครียดและซึมเศร้า  รพ.สต.พลับพลา รพ.สต.พลับพลา 11,450 
6 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต. 

คลองกลาง 
21,575 

7 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิต
สูง รพ.สต.คลองกลาง 

รพ.สต. 
คลองกลาง 

16,250 

8 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปุวยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง
ที่เสี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจหลอดเลือด รพ.สต.คลองกลาง 

รพ.สต. 
คลองกลาง 

10,000 

9 โครงการคนคลองกลาง ห่างไกลโรคมะเร็ง  รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต. 
คลองกลาง 

14,000 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
 1 – 6  รพ.สต.คลองกลาง 

รพ.สต. 
คลองกลาง 

16,500 

11 โครงการเฝูาระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  รพ.สต.
คลองกลาง 

รพ.สต. 
คลองกลาง 

13,460 

12 โครงการร้านช าต้นแบบด้านการจ าหน่ายยาในชุมชน รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต. 
คลองกลาง 

7,600 

10 (1) 
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                       การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

13 โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากโรคติดต่อ รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต. 
คลองกลาง 

10,850 

14 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชนส าหรับประชาชนทั่วไป  
รพ.สต.คลองกลาง 

รพ.สต. 
คลองกลาง 

10,600 

 

 

                               การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

15 โครงการปูองกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยกิจกรรม 5 ป. 1 ข. 
บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

10,275 

16 โครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในชุมชน บ้านหนองยายเหล่  
 หมู่ที่ 5 

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค บ้าน
หนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 

11,700 

17 โครงการประชาชนสุขภาพดีรู้วิธีปูองกันโรคเข่าเสื่อม  
บ้านเกาะ  หมู่ที่ 8 

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 

12,700 

18 โครงการประชาชนสุขภาพดีรู้วิธีปูองกันโรคเข่าเสื่อม  
บ้านบุ  หมู่ที่ 10 

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านบุ หมู่ที่ 10 

9,450 

19 โครงการประชาชนสุขภาพดีรู้วิธีปูองกันโรคเข่าเสื่อม  
บ้านบุ  หมู่ที่ 17 

ชมรมลดเสี่ยงลดโรค 
บ้านบุ  หมู่ที่ 17 

11,450 

20 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต วัดพลับพลา  
หมู่ที่ 3 

ชมรมนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม วัดพลับพลา 

14,700 

21 โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2564 ชมรมแอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพต าบลพลับพลา 

18,500 

22 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต  
วัดปุาพลับพลา  หมู่ที่ 1 

ชมรมนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมวัดปุาพลับพลา 

9,900 

23 โครงการพ่นหมอกควันก าจัดตัวแก่ยุงลาย ปูองกันไข้เลือดออก 
ประจ าปี 2564 อบต.พลับพลา 

อบต.พลับพลา 80,500 

24 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ า 
ให้กับเด็กและประชาชนทั่วไป อบต.พลับพลา ประจ าปี 2563 

อบต.พลับพลา 35,340 

25 โครงการจัดท าแอลกอฮอล์เจลล้างมือเฝูาระวังและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) องค์การบริการส่วนต าบล
พลับพลา  ประจ าปี  2564 

อบต.พลับพลา 26,776 

 

10 (1) 

10 (2) 
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            การสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
26 โครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ

ศูนย์ฯ ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2564 ของ
ศูนย์เด็กเล็กบ้านโค้งยาง 

ศูนย์เด็กเล็กบ้านโค้งยาง 6,900 

   

 
                  การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
27 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือการด าเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.พลับพลา 4,950 

28 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/
อนุกรรมการ/คณะท างาน/บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ 
อปท./ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการบริหารกองทุน/ ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มในการประชุมต่างๆ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 59,200 

29. โครงการประชุมจัดท าแผนสุขภาพต าบลกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบล

พลับพลา 

1,250 

 

 
                                     กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

ล าดับที ่ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) 
30. โครงการปูองกันและแก้ไขโรคระบาดหรือภัยพิบัติ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

175,153.92 

เรียน คณะกรรมการ  เพื่อโปรดพิจารณา 

   (ลงชื่อ).............สมมิตร  ขันธการุญวงศ์........เลขานุการ 
                  (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์) 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่    2 /2563  เมื่อวันที่    27   พฤศจิกายน  2563 

   (ลงชื่อ).............สมบูรณ์   แขดอน..........ประธานคณะกรรมการ 
                    (นายสมบูรณ์   แขดอน) 

10 (4) 

10 (5) 

10 (3) 



 

แผนการจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

*************** 
 

ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๒๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๔๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๒๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๕ 

 

 

(ลงชื่อ).....สมมิตร  ขันธการุญวงศ์..........ผู้เสนอ 
            (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์) 
                               เลขานุการ 

 

         (ลงชื่อ).............สมบูรณ์   แขดอน.........ผู้อนุมัติ 
              (นายสมบูรณ์   แขดอน) 
                                           ประธานคณะกรรมการ 


