
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

....................................................................................... 

  ตามท่ี คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ได้ประชุม
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง หรือแก้ไข ปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ จัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 1/2560  ซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 แล้วเมื่อวันที่ 6พฤศจิกายน 2560 นั้น 

  คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ได้ประชุม
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 
1/2561   ในวันที่ 26 ธันวาคม2560 ท าให้มีมติอนุมัติแก้ไข เพ่ิมเติม แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2561  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน จึงประกาศใช้แผนงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 26  ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

                                              ลงชื่อ 

     (นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์) 
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

ต าบลกุดพิมานอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

ต าบลกุดพิมานอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

.......................................................................... 

ตามท่ี คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ได้ประชุม
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง หรือแก้ไข ปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ จัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2560  ซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 แล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 และคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561   ในวันที่ 26  ธันวาคม 2560 ท าให้
มีมติอนุมัติแก้ไข เพ่ิมเติม แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน จึงประกาศใช้แผนงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  นั้น 

  เพ่ือให้เป็นการสมควรในการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561   ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานให้เป็นปัจจุบัน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 และประกาศคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ         เรื่อง การจัดบริการ
สาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ก าหนดให้คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานและอนุมัติของประธานกรรมการกองทุนระบบบริหาร
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 งบประมาณรายจ่ายนี้ เรียกว่า “แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานต าบลกุดพิมานอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อ 2 แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดพิมานให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26  ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดพิมาน มีมติอนุมัติ จ านวน 20 โครงการ แบ่งเป็น ประเภทที่ 1 จ านวน 5 โครงการ,ประเภทที่ 2 
จ านวน 11 โครงการ ประเภทที่ 3 จ านวน 4โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 

/1.เพ่ือสนับสนุน... 
 



      -2- 
 

  (1)เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
คนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
         ตั้งจ่าย 204,850.00 บาท 

  (2)เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ ได้ด าเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชน ในพ้ืนที่
และกรณีมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาทต่อ
โครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) 
         ตั้งจ่าย 371,870.00 บาท 

  (3)เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด เป็นเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 
         ตั้งจ่าย  105,755.00 บาท 

  (4)เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย 
โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความ
ดูแลและบ ารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

         ตั้งจ่าย 91,000.00บาท 

  (5)กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่าย
เงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น 
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้  

         ตั้งจ่าย 41,025.85บาท 

  ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการกองทุนระบบบริหารหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 
 

       ลงชื่อ 
                                                      (นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์) 

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน         
 



ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

ต าบลกุดพิมานอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

.................................................................................................................................. 

ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2561   ยอดรวม  814,500.85   บาท 

ประมาณการงบประมาณรวมในปีงบประมาณ 2561 ยอดรวม 814,500.85  บาท 

1. เงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2560 ต้ังไว้ 407,880.00 บาท 
(9,064คน x 45 บาท)  

2. เงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ40จากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานตั้งไว้   200,000.00 บาท 
3. เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อ่ืนๆ   ตั้งไว้ 1,000.00 บาท 
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     ตั้งไว้ 1,300.00 บาท 
5. เงินสะสมปี 2560         ต้ังไว้   204,320.85 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

ต าบลกุดพิมานอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น      รวมตั้งจ่าย 814,500.85 บาท 
1.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน

สาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  รวมตั้งจ่าย 204,850.00 บาท 

1.1 โครงการชุมชนเข้มแข็งห่างไกลโรคไข้เลือกออกต าบลกุดพิมาน  ตั้งจ่าย  46,500.00 บาท 
1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม 1 มื้อๆละ 80 บาท จ านวน 100 คน เป็นเงิน         8,000.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ25 บาท 100 คน   เป็นเงิน         2,500.00 บาท 
3.ค่าปูายโครงการ        เป็นเงิน           600.00 บาท 
4. ค่าถ่ายเอกสารแบบส ารวจลูกน้ ายุงลาย 3,000 แผ่น    เป็นเงิน         3,000.00 บาท 
5.ค่าสเปรย์พ่นยุง จ านวน 360 กระป๋องๆละ 90 บาท   เป็นเงิน       32,400.00 บาท 

(อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดพิมานเป็นผู้ด าเนินการ) 

1.2 โครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเกษตรกรต าบลกุดพิมาน  
ตั้งจ่าย74,250.00 บาท 

1.ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 250คนๆละ80 บาท   เป็นเงิน        20,000.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250คนๆละ25บาท    เป็นเงิน         6,250.00 บาท 
3.ค่าปูายโครงการ        เป็นเงิน           600.00 บาท 
4.ค่าวัสดุการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือด 20ชุดๆละ1,000 บาท เป็นเงิน       20,000.00 บาท 
5.ค่ายาสมุนไพรรางจืด 250 กระปุกๆละ 100 บาท    เป็นเงิน       25,000.00 บาท 
6.ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 1 ชม.ๆละ600บาท    เป็นเงิน         2,400.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดพิมานเป็น
ผู้ด าเนินการ) 

1.3 โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า เพิ่ม IQ EQ เด็กฉลาด 
ตั้งจ่าย        23,500.00บาท 

1.ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 100 คนๆละ80 บาท   เป็นเงิน         8,000.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 100 คนๆละ25บาท   เป็นเงิน         2,500.00 บาท 
3.ค่าปูายโครงการ        เป็นเงิน           600.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 1 ชม.ๆละ600บาท    เป็นเงิน         2,400.00 บาท 
5.ค่าวัสดุ อุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาเด็กเล็ก     เป็นเงิน       10,000.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดพิมานเป็น
ผู้ด าเนินการ) 
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1.4 โครงการดูแลหญิงมีครรภ์ 90 วัน 90กล่อง    ตั้งจ่าย        30,850.00 บาท 
1.ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 70คนๆละ80 บาท   เป็นเงิน          5,600.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง  จ านวน70 คนๆละ 25 บาท     เป็นเงิน          1,750.00 บาท 
3.ค่าปูายโครงการ       เป็นเงิน            600.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 1 ชม.ๆละ600บาท    เป็นเงิน         2,400.00 บาท 
5.ค่าชุดตรวจการตั้งครรภ์100ชุดๆละ25บาท     เป็นเงิน         2,500.00 บาท 
6.ค่านมส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ภาวะความเสี่ยง 30 คนๆละ 600 บาท  เป็นเงิน        18,000.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดพิมานเป็น
ผู้ด าเนินการ) 

1.5 โครงการแกนน าทันตสาธารณสุขในชุมชน    ตั้งจ่าย29,750.00 บาท 
1.ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม 150 คนๆละ80 บาท    เป็นเงิน        12,000.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 คนๆละ25 บาท    เป็นเงิน   3,750.00 บาท 
3.ค่าปูายโครงการ ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร      เป็นเงิน           600.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 4 คนๆละ 1 ชม.ๆละ600บาท    เป็นเงิน          2,400.00 บาท 
5.ค่าวัสดุอบรม        เป็นเงิน   3,000.00 บาท 
6.ค่าโมเดลสอนการแปลงฟัน จ านวน  8 ชุดๆละ 1,000 บาท   เป็นเงิน          8,000.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดพิมานเป็น
ผู้ด าเนินการ) 

2. เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ ได้ด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ 
หรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่ และกรณีมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ วัสดุที่มี
ลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบ ารุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงาน
อ่ืน ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40) 

 รวมตั้งจ่าย 371,870.00 บาท 

2.1 โครงการ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค (Healthy living life by Aerobic dance) 

         ตั้งจ่าย55,540.00 บาท 
1.ค่าปูายโครงการ ขนาด 1 x 2 เมตร     เป็นเงิน  240.00 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน  2 มื้อๆละ 80 บาท  จ านวน 200 คน    เป็นเงิน  32,000.00 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 200คน เป็นเงิน 20,000.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 5 ชม.ๆละ 600 บาท     เป็นเงิน          3,000.00 บาท 
5.ค่าเอกสารสรุปผลโครงการจ านวน 3 เล่มๆละ 100 บาท   เป็นเงิน  300.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)เป็นผู้ด าเนินการ) 
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2.2โครงการส่งเสริมสุขภาพลดพุง ลดอ้วน ด้วยการปั่นจักรยาน  ตั้งจ่าย10,000.00 บาท 
1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 70 บาท จ านวน 55 คน   เป็นเงิน          3,850.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 25 บาท จ านวน 55 คน   เป็นเงิน          2,750.00 บาท 
3.ค่าวิทยากร จ านวน 2 ท่านๆละ 2 ชม.ๆละ 500 บาท  เป็นเงิน  2,000.00 บาท 
4.ค่าปูายโครงการ        เป็นเงิน            800.00 บาท 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์        เป็นเงิน            600.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงเรียนบ้านส านักพิมาน เป็นผู้ด าเนินการ) 

2.3โครงการค่ายเยาวชนคนรักดนตรีต้านภัยยาเสพติด   ตั้งจ่าย     37,700.00 บาท 
1.ค่าอาหาร 3 มื้อ จ านวน 90 คน ๆละ80 บาท    เป็นเงิน       21,600.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 90 คน  เป็นเงิน          9,000.00 บาท 
3.ค่าวิทยากร 6 คนๆละ 1 ชม.ๆละ 600 บาท   เป็นเงิน          3,600.00 บาท 
4.ค่าปูายโครงการและค่าจัดสถานที่      เป็นเงิน          1,200.00 บาท 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์        เป็นเงิน          2,300.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ เป็นผู้ด าเนินการ) 

2.4โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ     ตั้งจ่าย50,000.00 บาท 
1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ80 บาท  จ านวน 364 คน  เป็นเงิน        29,120.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 364 คน  เป็นเงิน        18,200.00 บาท 
3.ค่าวิทยากร 2 ซม.ๆละ 600บาท      เป็นเงิน          1,200.00 บาท 
4.ค่าปูายโครงการ        เป็นเงิน            880.00 บาท 
5.ค่าเครื่องเสียง        เป็นเงิน            600.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ เป็นผู้ด าเนินการ) 

2.5โครงการ “ขยับกายวันละนิดพิชิตโรคภัย”    ตั้งจ่าย     20,000.00 บาท 
1.ค่าปูายโครงการ ขนาด 2 x 3.5 เมตร     เป็นเงิน   840.00 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อๆละ 80 บาท จ านวน 92 คน    เป็นเงิน   7,360.00 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 92 คน  เป็นเงิน   4,600.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 5 ชม.ๆละ 600 บาท     เป็นเงิน   3,000.00 บาท 
5.ค่าจัดเตรียมสถานที่ตกแต่งเวที      เป็นเงิน   1,300.00 บาท 
6.ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 92 ชุดๆละ25 บาท  เป็นเงิน   2,300.00 บาท 
7.ค่าเอกสารสรุปผลโครงการจ านวน 4 เล่มๆละ 150 บาท   เป็นเงิน   600.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยโรงเรียนวัดกุดพิมาน เป็นผู้ด าเนินการ) 

2.6 โครงการรณรงค์ท าความสะอาดก าจัดขยะมูลฝอย ปลอดจากโรคติดต่อ ตั้งจ่าย        30,600.00 บาท 
1.ค่าปูายรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย15 ปูายๆละ 540 บาท กว้าง 1.5 x 3 เมตร  
(ตร.เมตรละ 120 บาท)         เป็นเงิน        8,100.00 บาท 
2.ค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาดหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน  
จ านวน 450 คนๆละ 50 บาท       เป็นเงิน       22,500.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ต าบลกุด
พิมานเป็นผู้ด าเนินการ) 
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2.7 โครงการอบรมแกนน าส่งเสริมสุขภาพ“ขยับกายสบายชีวีด้วยแอโรบิค” ตั้งจ่าย        11,340.00 บาท 

1.ค่าปูายโครงการขนาด กว้าง 1.5 ม.xยาว 3 เมตร 
(ตร.เมตรละ 120 บาท)      เป็นเงิน            540.00 บาท 
2.ค่าน้ าดื่มและน้ าแข็ง 150 คนๆละ 20 บาท    เป็นเงิน          3,000.00 บาท 
3.ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียง      เป็นเงิน          5,000.00 บาท 
4.ค่าจ้างครูฝึกการออกก าลังกาย 6 คนๆละ 300 บาท    เป็นเงิน          1,800.00 บาท 
5.ค่าวัสดุ         เป็นเงิน          1,000.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)
ต าบลกุดพิมาน(ชมรมแอโรบิค)เป็นผู้ด าเนินการ) 

2.8 โครงการตลาดสด สะอาด ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค   ตั้งจ่าย        29,290.00 บาท 
1.ค่าปูายโครงการขนาด กว้าง 1.5 ม.xยาว 3 เมตร 
(ตร.เมตรละ 120 บาท)      เป็นเงิน            540.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 170 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ   เป็นเงิน          8,500.00 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 170 คนๆละ 80 บาท    เป็นเงิน        13,600.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆละ 600 บาท      เป็นเงิน          2,400.00 บาท 
5.ค่าวัสดุเอกสารการการอบรม 170 ชุดๆละ 25 บาท    เป็นเงิน          4,250.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยกลุ่มแม่ค้าตลาดสดชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
11 เป็นผู้ด าเนินการ) 

2.9 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล   ตั้งจ่าย        60,000.00 บาท 
1.ค่าปูายโครงการ/ปูายประชาสัมพันธ์กีฬา     เป็นเงิน          3,000.00 บาท 
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล(เหมาจ่าย)   เป็นเงิน        24,000.00 บาท 
3.ค่าจ้างเหมาท าสนาม/ตาข่าย/ไม้ปูายสนับสนุน    เป็นเงิน          5,200.00 บาท 
4.ค่าเช่าเครื่องเสียง       เป็นเงิน          8,800.00 บาท 
5.ค่าอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตซอล4 ลูกๆละ700 บาท    เป็นเงิน 2,800.00 บาท 
6.ค่าเงินรางวัล           เป็นเงิน  12,900.00 บาท 
7.ค่าถ้วยรางวัล          เป็นเงิน  3,300.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยกลุ่มชมรมกีฬาฟุตซอลเป็นผู้ด าเนินการ) 

2.10 โครงการบริการแพทย์แผนไทยในชุมชน    ตั้งจ่าย        25,700.00 บาท 
1.ค่าวัสดุในการผลิตลูกประคบและชุดอบสมุนไพร    เป็นเงิน          8,000.00 บาท 
2.ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม 30 คนๆ2 วัน ๆละ80 บาท   เป็นเงิน          4,800.00 บาท 
3.ค่าอาหารว่าง 30 คน 2 วัน ๆละ25 บาท     เป็นเงิน          1,500.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 4  คนๆ600 บาท ละ 2 วัน        เป็นเงิน4,800.00 บาท 
5.ค่าปูายโครงการขนาด 1.5 x 3.5 เมตร     เป็นเงิน            600.00 บาท 
6.ค่าเบี้ยเลี้ยงออกดูแลผู้ปุวยในหมู่บ้าน/ชุมชน (เม.ย.61-ส.ค.61 ) 
จ านวน 60 วันๆละ 100 บาท(จันทร์/พุธ/ศุกร์)    เป็นเงิน          6,000.00 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยกลุ่มชมรมแพทย์แผนไทยเป็นผู้ด าเนินการ) 
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2.11 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า      ตั้งจ่าย        41,700.00 บาท 

1.ค่าเช่าสถานที่พร้อมสระว่ายน้ า 1 วัน     เป็นเงิน        10,000.00 บาท 
2.ค่าปูายโครงการ 1 ปูาย ขนาดกว้าง 1.5เมตร ยาว 3 เมตร   เป็นเงิน            500.00 บาท  
3.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 120 คนๆละ 80 บาท    เป็นเงิน   9,600.00 บาท 
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ   เป็นเงิน   6,000.00 บาท 
5.ค่าวิทยากร 

5.1ภาควิชาปฏิบัติ  จ านวน 5 กลุ่มๆละ 4 ชม.ๆละ 600 บาท  เป็นเงิน   12,000.00 บาท 
5.2ภาควิชาบรรยาย จ านวน 1 ชม.ๆละ 600 บาท   เป็นเงิน   600.00 บาท 

6.ค่าวัสดุฝึก 100 คนๆละ 30 บาท      เป็นเงิน   3,000.00 บาท 
       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560/โดยกลุ่ม อปพร.ต าบลกุดพิมานเป็นผู้ด าเนินการ) 
 

3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล
เด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออ่ืนที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด เป็น
เงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 

      รวมตั้งจ่าย 105,755.00 บาท 

3.1 โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการ ในเด็กก่อนวัยเรียน 
ตั้งจ่าย 24,765.00 บาท 

1.ค่าปูายโครงการ  จ านวน 1 ปูาย      เป็นเงิน            360.00 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 181 คนๆละ 80 บาท    เป็นเงิน   14,480.00 บาท 
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 181 คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ   เป็นเงิน   4,525.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 4 ชม.ๆละ600บาท      เป็นเงิน  2,400.00 บาท 
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์        เป็นเงิน           3,000.00 บาท 

  (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน
เป็นผู้ด าเนินการ) 

3.2โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งจ่าย 18,760.00 บาท 
1.ค่าอาหารว่าง 176 คน ๆ ละ25 บาท     เป็นเงิน          4,400.00 บาท 
2.ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 5 ชม.ๆละ 600 บาท    เป็นเงิน          6,000.00 บาท 
3.ค่าปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย     เป็นเงิน            360.00 บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์        เป็นเงิน          3,000.00บาท 
5.ค่าสบู่ล้างมือ         เป็นเงิน          5,000.00 บาท 

  (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน
เป็นผู้ด าเนินการ) 
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3.3 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคตาต้อกระจกผู้สูงอายุ 
         ตั้งจ่าย 17,890.00 บาท 

1.ค่าปูายโครงการขนาด 1.5 x 3 เมตร     เป็นเงิน            540.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 คน  1 มื้อๆละ25 บาท   เป็นเงิน          6,250.00 บาท 
3.ค่าวิทยากร 1 ชมๆละ.600 บาท      เป็นเงิน 600.00 บาท 
4.ค่าจ้างเหมาจ้างรถส่งผู้ปุวย 3 เที่ยวๆละ 3,500 บาท   เป็นเงิน        10,500.00 บาท 

  (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
เป็นผู้ด าเนินการ) 

3.4 โครงการเสริมสร้างสุขภาพการออกก าลังกายกลุ่มผู้สูงอายุ  ตั้งจ่าย 44,340.00 บาท 
1.ค่าปูายโครงการขนาด 1.5x 3 เมตร     เป็นเงิน            540.00 บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 200 คนๆละ 25  บาท2 มื้อ     เป็นเงิน        10,000.00 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆละ 80 บาท      เป็นเงิน        16,000.00 บาท 
4.ค่าวิทยากร 3 คนๆละ 600 บาท 3 ชม.    เป็นเงิน          1,800.00 บาท 
5.ค่าวัสดุการออกก าลังกายด้วยผ้าขาวม้า     เป็นเงิน        16,000.00 บาท 

  (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
เป็นผู้ด าเนินการ) 

4. เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อย
ละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและ
บ ารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

 รวมตั้งจ่าย   91,000.00 บาท 

4.1 โครงการประชาคมจัดท าแผนสุขภาพกองทุน    ตั้งจ่าย        12,000.00 บาท 
- ค่าปูายโครงการขนาด 1.5x 3 เมตรจ านวน 1 ปูาย   เป็นเงิน 540.00 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 80 คน x 2 มื้อ x 25 บาท  เป็นเงิน 4,000.00 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 80คน x 1 มื้อ x 80บาท เป็นเงิน 6,400.00บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์       เป็นเงิน 1,060.00 บาท 
(อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการ) 

4.2แผนงานค่าเบี้ยประชุม      ตั้งจ่าย 36,300.00 บาท 
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน  
(จ านวน 15 คน x 4 ครั้ง x 400 บาท)      เป็นเงิน 24,000.00 บาท 

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน  
(จ านวน 7 คน x 3 ครั้ง x 300 บาท)                  เป็นเงิน 6,300.00 บาท 

-ค่าประชุมอนุกรรมพ่ึงพิง จ านวน 2 ครั้ง ๆละ 300บาท จ านวน10 คน  เป็นเงิน          6,000.00 บาท 
       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการ) 
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4.3 แผนงานค่าใช้จ่ายในการประชุมกองทุน    ตั้งจ่าย 2,025.00 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 15 คน x 1 มื้อ x 4 ครั้ง x 25 บาท) เป็นเงิน 1,500.00 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จ านวน 7 คน x 1 มื้อ x 3ครั้ง x 25 บาท) เป็นเงิน   525.00 บาท 
       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการ) 

4.5แผนงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งจ่าย 26,675.00 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าลงทะเบียน ฯลฯ  
       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการ) 

4.6 แผนงานค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ      ตั้งจ่าย 14,000.00 บาท 
- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ 
วัสดุและอุปกรณ์รวมถึงเอกสารต่างๆของกองทุนฯ  
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าจัดท ารูปเล่มและวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานของกองทุนฯ  
       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการ) 

      

5.  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุน  เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อ
สถานการณ์ได ้

          รวมตั้งจ่าย   41,025.85 บาท 
         ตั้งจ่าย 41,025.85บาท 

1.ค่าปูายรณรงค์ 20ปูายๆละ 540 บาท (ตร.ม ละ 120 บาท)    เป็นเงิน       10,800.00 บาท 
- ปูาย  หมู่บ้าน  15 ปูาย 
-ปูายโรงเรียน 5 ปูาย 

2.ค่าจัดท าแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชนการปูองกันโรคระบาด   เป็นเงิน         6,000.00 บาท 
3.ค่าจัดซื้อยาปูองกันเกิดโรคระบาด      เป็นเงิน       24,225.85 บาท 

       (อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560/โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการ) 
 

 
 

 
 
 
 

 


