
 

 
แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแผนพัฒนาสุขภาพชมุชนต าบลดอนไผ ่
 (ด้านการสาธารณสุขและคุณภาพชีวติ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
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โครงการในแผนพัฒนาสุขภาพชุมชน ต าบลดอนไผ่ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก 5 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก , กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส, 

กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง , กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 

********************************* 
ประเภทท่ี  1. ประเภทกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือ                        
                  หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่         รวมเป็นเงิน 71,880 บาท 
               1. โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 2564       
           งบประมาณ  25,880 บาท 
  2. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในปีงบประมาณ 2564    
           งบประมาณ  10,000 บาท 

3. โครงการคลินิกรุ่งอรุณ ในปีงบประมาณ 2564    งบประมาณ  36,000 บาท 
 

ประเภทท่ี 2. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น  รวมเป็นเงิน 126,600 บาท 
1. โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาน 2564 งบประมาณ 78,600 บาท     
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หมู่ที่ 3)   
         งบประมาณ   48,000 บาท 

  

ประเภทท่ี  3. กิจกรรมการสนับสนุนการดูแล เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   รวมเป็นเงิน 24,750 บาท 
1. โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ปลอดโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณ 12,350 บาท 
2. โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ (ต่อเนื่อง)   งบประมาณ 12,400 บาท 

 

ประเภทท่ี 4. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.  รวมเป็นเงิน 56,000 บาท 
              1. โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  

              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     งบประมาณ 56,000 บาท      

ประเภทท่ี 5. ด้านกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่   รวมเป็นเงิน 20,000 บาท 
         1. โครงการป้องกันโรคระบาด      งบประมาณ 20,000 บาท 
 
                                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  299,230 บาท 
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แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2564 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ ่

 
1. เงินคงเหลือยกมา  จ านวน 114,052.89  บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 /03 /63)     

2. เงินโอนจาก สปสช.  จ านวน 200,745.00 บาท (ประมาณการข้อมูลประชาชน ปี 2563) 

3. เงินสมทบจาก อปท.  จ านวน   80,298.00   บาท     (ประมาณการข้อมูลประชาชน ปี 2563)     
                                                                                     (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 %) 
4. รายได้อ่ืนๆ   จ านวน  -  บาท 

รวมเงิน    จ านวน 395,095.89  บาท 

งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10(4) 10 (5) รวมเงิน 
71,880 126,600 24,750 56,000 20,000 299,230 

 

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

 

เรียน คณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา    

 

(ลงชื่อ)...................................................................เลขานุการ 
                    (นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล) 
 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่......4/2563..........เมื่อวันที่........6 สิงหาคม 2563.......... 

 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานคณะกรรมการ 
                                                   (นายโสภณ  อุดมโภชน์) 
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แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2564 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ ่

 

งบประมาณตามแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 (1) 10 (2) 10 (3) 10(4) 10 (5) รวมเงิน 
71,880 126,600 24,750 56,000 20,000 299,230 

 

โครงการตามแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 (1) สนับสนุนและส่งเสริมในการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข  

 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  

ในปีงบประมาณ 2564         
รพ.สต.ดอนไผ่      25,880 

2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  
ในปีงบประมาณ 2564   

รพ.สต.ดอนไผ่ 10,000 

3 โครงการคลินิกรุ่งอรุณ ในปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.ดอนไผ่ 36,000 
รวมทั้งสิ้น 71,880 

 

10 (2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น  

 
 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมา
ณ 

1 โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาน 2564 อบต.ดอนไผ่ 78,600 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 (หมู่ที่ 3) 
ชมรมผู้สูงอายุ  
(หมู่ที่ 3) 

48,000 

รวมทั้งสิ้น 126,600 
 

10 (3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรม 
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนา           
และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมขน 
 
 
 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ปลอดโรค ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 
อบต.ดอนไผ่ 12,350 

2 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ (ต่อเนื่อง)  รพ.สต.ดอนไผ่ 12,400 
รวมทั้งสิ้น 24,750 
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10 (4) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทฺธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง              
ในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ได้รับเงินเพ่ิมตาม ข้อ 7 วรรคสอง  อาจสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ 5 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง                
ให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน

สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ดอนไผ่ 

56,000 

รวมทั้งสิ้น 56,000 
 

 
 

10 (5) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น                  
และเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ได้ 

 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 โครงการป้องกันโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ อบต.ดอนไผ่ 20,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 

เรียน คณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา  

(ลงชื่อ)...................................................................เลขานุการ 
                    (นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล) 
 

เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่..............4/2563..........เมื่อวันที่........6 สิงหาคม 2563.......... 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานคณะกรรมการ  
                                                   (นายโสภณ  อุดมโภชน์) 

 


