ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เรื่อง โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔
*********************************************************

ตามที่ กองทุน หลั กประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ได้ดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรายงานการเงิน
ไตรมาสที่ ๔ รายงานผลการดาเนิ น งานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และพิ จารณาอนุ มัติโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ของประเภทข้อ ๑๐ (๑) หน่วยงานสาธารณสุข (อบต.) และประเภทข้อ ๑๐ (๒) กลุ่มหรือองค์กรประชาชน เพื่อให้การ
ดาเนินงานของกองทุนหลั กประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลเป็นไปตามระเบียบฯ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25๖๓

(นายภูผา ผาปริญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
................................................................................................
ประเภทข้อ ๑๐ ( ๑ ) หน่วยงานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข จานวน ๑ โครงการ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการ

สานักปลัด อบต.เมืองพล ๑. โครงการชุมชนสะอาด น่าอยู่ ปลอดขยะ ลดโรคใน
มี ๑ โครงการ
ชุมชน

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
๑๕,๖๔๐
บาท

ระยะเวลา หมายเหตุ
ดาเนินการ
มกราคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑๕,๖๔๐ บาท
ประเภทข้อ ๑๐ ( ๒ ) องค์กรหรือกลุม่ ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น จานวน ๖ โครงการ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่ม อสม. บ้านชาด
หมู่ ๑ มี ๑ โครงการ
คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านตาแย หมู่ ๒
มี ๑ โครงการ
กลุ่ม อสม.
บ้านท่าหลวง หมู่ ๔
มี ๑ โครงการ
คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านหญ้าคา หมู่ ๕
มี ๑ โครงการ

โครงการ
๑. โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ายุงลาย
ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
๕,๖๒๕
บาท

เป็นเงิน
๑. โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ายุงลาย
ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

๕,๖๒๕ บาท
๖,๕๒๕
บาท

เป็นเงิน
๑. โครงการชุมชนท่าหลวงร่วมใจ ป้องกันภัยโรค
ไข้เลือดออก

๖,๕๒๕ บาท
๕,๙๐๐
บาท

เป็นเงิน

๕,๙๐๐ บาท

๑.โครงการหมู่บา้ นรักษ์ความสะอาด ลดโรคติดต่อโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม
เป็นเงิน

กลุ่ม อสม.บ้านหันใหญ่
แม่เอีย หมู่ ๑๐
มี ๑ โครงการ

๑. โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้ายุงลาย
ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
เป็นเงิน

โรงเรียนบ้านหญ้าคา
ท่าหลวง
มี ๑ โครงการ

๑.โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพด้วยฮูลาฮูป

๙,๙๐๐
บาท

ระยะเวลา หมายเหตุ
ดาเนินการ
กุมภาพันธ์ –
กรกฎาคม
๒๕๖๔
มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
กุมภาพันธ์ –
สิงหาคม
๒๕๖๔

๙,๙๐๐ บาท
๗,๑๐๐
บาท

มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔

๗,๑๐๐ บาท
๖,๔๗๐
บาท

เป็นเงิน

๖,๔๗๐ บาท

ข้อ ๑๐ ( ๒ ) รวมเป็นเงิน

๔๑,๕๒๐ บาท

กุมภาพันธ์ –
สิงหาคม
๒๕๖๔

ข้อ ๑๐ (๑)+ ( ๒ ) รวมเป็นเงิน

๕๗,๑๖๐ บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เรื่อง โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔
*********************************************************

ตามที่ กองทุน หลั กประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ได้ดาเนินการ
ประชุม คณะกรรมการกองทุน ฯ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัส บดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรายงานการเงิน
ไตรมาสที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของประเภทข้อ ๑๐
(๑) หน่วยบริการ ประเภทข้อ ๑๐ (๒) กลุ่มหรือองค์กรประชาชน และประเภทข้อ ๑๐ (๓) ศพด/ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ/
พิการ เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลเป็นไปตามระเบียบฯ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๖๔

(นายภูผา ผาปริญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
................................................................................................
ประเภทข้อ ๑๐ ( ๑ ) หน่วยบริการ จานวน ๔ โครงการ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
ที่อนุมัติ
โรงพยาบาล
๑. โครงการ TO BE NUMBER ONE ตาบลเมืองพล
๓๙,๘๐0
ส่งเสริมสุขภาพ อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๔
บาท
ตาบลเมืองพล
๒. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๑๕,๙๔๐
แบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal ) ในร้านค้า
บาท
ร้านอาหาร และร้านค้าแผงลอย ตาบลเมืองพล อาเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๔
๓. โครงการแม่ฉลาด (SMART MQM ) นาสู่เด็กตาบล
๒๐,๙๙๐
เมืองพล เก่ง ดี มีสุข (SMART KIDS ๔.๐ ) โรงพยาบาล
บาท
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเมืองพล อาเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ปี ๒๕๖๔
๔. โครงการ Buddy อสม.ขอร่วมดูแลหญิงตั้งครรภ์
๑๑,๙๒๐
ตาบลเมืองพล อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๔
บาท
ข้อ ๑๐ ( ๑ ) รวมเป็นเงิน

ระยะเวลา หมายเหตุ
ดาเนินการ
เมษายน –
กันยายน
๒๕๖๔
เมษายน –
กันยายน
๒๕๖๔
เมษายน –
กันยายน
๒๕๖๔
เมษายน –
กันยายน
๒๕๖๔

๘๘,๖50 บาท

ประเภทข้อ ๑๐ ( ๒ ) องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จานวน ๖ โครงการ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการ

คณะกรรมการ
๑. โครงการสุขศาลาร่วมใจทับบา
หมู่บ้านทับบา หมู่ ๓
มี ๒ โครงการ
๒. โครงการชุมชนสะอาด ปลอดขยะ ปลอด
ลูกน้ายุงลาย ประชาชนปลอดโรค
กลุ่ม อสม.
บ้านหันใหญ่ หมู่ ๖
มี ๑ โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
๑๐,๕๐๐ บาท
๖,๓๕๐
บาท

เป็นเงิน ๑๖,๘๕๐ บาท
๑. โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้า
๗,๐๐๐
ยุงลาย ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
บาท

ระยะเวลา หมายเหตุ
ดาเนินการ
มีนาคม –
กันยายน
๒๕๖๔
มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
เมษายน –
สิงหาคม
๒๕๖๔

เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
-๒ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
๔,๐๒๕
บาท

กลุ่ม อสม.
๑.โครงการชุมชนโนนเหลื่อมสะอาด ป้องกัน
บ้านโนนเหลื่อม
การเกิดโรคไข้เลือดออก
หมู่ ๗ มี ๑ โครงการ
เป็นเงิน ๔,๐๒๕ บาท
กลุ่ม อสม.
๑.โครงการชุมชนโนนเหม่นสะอาด ป้องกันการ
๕,๖๕๐
บ้านโนนเหม่น หมู่ ๙ เกิดโรคไข้เลือดออก
บาท
มี ๑ โครงการ
เป็นเงิน ๕,๖๕๐ บาท
กลุ่ม อสม.
๑. โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากลูกน้า
๔,๘๒๕
บ้านชาดอานวย
ยุงลาย ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
บาท
หมู่ ๑๑ มี ๑ โครงการ
เป็นเงิน ๔,๘๒๕ บาท
ข้อ ๑๐ ( ๒ ) รวมเป็นเงิน ๓๘,๓๕๐ บาท

ระยะเวลา หมายเหตุ
ดาเนินการ
เมษายน –
กรกฏาคม
๒๕๖๔
เมษายน –
สิงหาคม
๒๕๖๔
เมษายน –
สิงหาคม
๒๕๖๔

ประเภทข้อ ๑๐ ( ๓ ) ศพด/ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ/พิการ จานวน ๕ โครงการ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.เมืองพล
มี ๓ โครงการ

โครงการ
๑. โครงการการคัดกรองตรวจประเมินและ
ติดตามพัฒนาการของ ศพด. อบต.เมืองพล

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
๕,๙๗๕
บาท

๒. โครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก
เล็กใน ศพด. อบต.เมืองพล

๕,๙๖๐
บาท

๓.โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อใน ศพด. อบต.
เมืองพล

๑๒,๐๐๐
บาท

เป็นเงิน
๑. โครงการดูแลสุขภาพที่บ้านสาหรับคนพิการ
ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู ด้อยโอกาสด้านสาธารณสุข
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ
๒. โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุใน
อบต.เมืองพล
ภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
มี ๓ โครงการ
๒๐๑๙
เป็นเงิน
ข้อ ๑๐ ( ๓ ) รวมเป็นเงิน

๒๓,๙๓๕ บาท
๒๗,๐๐๐
บาท
๕๔,๐๐๐
บาท
๘๑,๐๐๐ บาท
๑๐๔,๙๓๕ บาท

ระยะเวลา หมายเหตุ
ดาเนินการ
มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
มีนาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔

ข้อ ๑๐(๑)+(๒)+(๓) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๓๑,๙๓๕ บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เรื่อง โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔
*********************************************************

ตามที่ กองทุน หลั กประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ได้ดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อรายงานการเงิน
ไตรมาสที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของประเภทข้อ ๑๐
(๑) หน่วยงานสาธารณสุข ข้อ ๑๐ (๒) องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลเป็นไปตามระเบียบฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๔

(นายภูผา ผาปริญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล

โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
................................................................................................
ประเภทข้อ ๑๐ ( ๑ ) หน่วยงานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข จานวน ๑ โครงการ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการ

สานักปลัด อบต.เมือง ๑. โครงการจัดจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พล มี ๑ โครงการ ติดเชื้อ COVID – 19 ประชาชนทั่วไป

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
๑๗,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา หมายเหตุ
ดาเนินการ
มิถุนายน –
กันยายน
๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
ประเภทข้อ ๑๐ ( ๒ ) องค์กรหรือกลุ่มประชาชน จานวน ๔ โครงการ ดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่ม อสม. บ้านชาด
หมู่ ๑ มี ๑ โครงการ

โครงการ
๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดบริการ
สาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
๒,๗๐๐
บาท

เป็นเงิน
กลุ่ม อสม. บ้านตาแย ๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดบริการ
หมู่ ๒ มี ๑ โครงการ สาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

๒,๗๐๐ บาท
๒,๗๐๐
บาท

เป็นเงิน
กลุ่ม อสม.
๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดบริการ
บ้านหันใหญ่แม่เอีย สาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
หมู่ ๑๐ มี ๑ โครงการ
เป็นเงิน
กลุ่ม อสม.
๑. โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดบริการ
บ้านชาดอานวย
สาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
หมู่ ๑๑ มี ๑ โครงการ
เป็นเงิน
ข้อ ๑๐ ( ๒ ) รวมเป็นเงิน
ข้อ ๑๐ (๑) + ( ๒ ) รวมเป็นเงิน

๒,๗๐๐ บาท
๒,๗๐๐
บาท
๒,๗๐๐ บาท
๒,๗๐๐
บาท
๒,๗๐๐ บาท
๑๐,๘๐๐ บาท
๒๗,๘๐๐ บาท

ระยะเวลา หมายเหตุ
ดาเนินการ
พฤษภาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
พฤษภาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
พฤษภาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔
พฤษภาคม –
สิงหาคม
๒๕๖๔

