บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน โทร./โทรสาร 075-291012
ที่ ตง 76201/2563
วันที่
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ่อหิน ประจาปี2563
เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
1. เรื่องเดิม
ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนงานกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณ 2563 นั้น
2. ข้อเท็จจริง
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินได้ดาเนินการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจัดโครงการต่างๆ ตามแผนงานกองทุนฯ ประจาปี
งบประมาณ 2563 ดังนี้
รายรับ
รายการ

จานวน (บาท)

ยอดยกมา
รายรับประจาปี 2563
- เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- เงินรับฝากคืน
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

46,506.17
457,800.30
320,805.00
129,000.00
715.30
7,280.00
504,306.47

รายจ่าย
รายการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
(ประเภทที่ 1) เบิกจ่าย จานวน 9 โครงการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
(ประเภทที่ 2) เบิกจ่าย จานวน 4 โครงการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
(ประเภทที่ 3) เบิกจ่ายจานวน 1 โครงการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
(ประเภทที่ 4) เบิกจ่ายจานวน 7 โครงการ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ
(ประเภทที่ 5) เบิกจ่ายจานวน 3 โครงการ
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)

จานวนที่เบิก
205,509
37,500
30,000
24,328
133,450
430,787

ยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ่อหิน 73,519.47บาท (เจ็ดหมื่นสามพัน
ห้าร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานผลการดาเนินงานของกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ทราบต่อไป
(ลงชื่อ)
(นายปัณณวิชญ์ ณรงค์)
หัวหน้าสานักงานปลัด
ความเห็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ

(ลงชื่อ)
(นายปัณณวิชญ์ ณรงค์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ
ความเห็นกรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

(ลงชื่อ)
(นายวัฒนชัย ชูเกิด)
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
ความเห็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

(ลงชื่อ)
(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

รายละเอียดโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ่อหิน
ประจาปี ๒๕63 (แยกตามกิจกรรม/ประเภท)
กิจกรรมตาม ๑0 (1) สนับสนุนหน่วยบริการ /สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ
จานวนเงิน
จานวนจ่าย
จริง
1 โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจาปี
60,000
60,000
2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา
2 โครงการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยเรียน ประจาปี
21,199
21,199
2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา
3 โครงการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน(ศูนย์
16,310
16,310
พัฒนาเด็กเล็ก)ประจาปี2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา
4 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจาปีงบประมาณ
25,000
25,000
2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา
5 โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาบลบ่อหิน อาเภอสิ
20,000
20,000
เกา จังหวัดตรัง ปี2563 ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา
6 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในการควบคุมป้องกัน
10,000
10,000
โรคระดับตาบล (SRRT) ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา
7 โครงการค่ายอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการ
15,000
15,000
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา
8 โครงการค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรคในชุมชน ตาบลบ่อหิน
10,000
10,000
ให้แก่ โรงพยาบาลสิเกา
9 โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน
28,000
28,000
โลหิตสูง ประจาปี2563 ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไร่
ออก
รวม 9 โครงการ
205,509
205,509
กิจกรรมตาม 10 (๒) สนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ลาดับ
โครงการ
จานวนเงิน จานวนจ่ายจริง
1 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
14,000
14,000
ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่4
2 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
14,000
14,000
ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่5
3 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
6,000
6,000
ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่7
4 โครงการอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูสุขภาพแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
3,500
3,500
หมู่ที่2ประจาปี2563 ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่2
รวม 4 โครงการ
37,500
37,500

กิจกรรมตาม 10 (๓) สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ลาดับ
โครงการ
จานวนเงิน จานวนจ่ายจริง
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัยอย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย
30,000
30,000
สุขภาพใจ แข็งแรง”ประจาปี2563 ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ
รวม 1 โครงการ
30,000
30,000
กิจกรรมตาม 10 (๔) สนับสนุนการบริหาร /พัฒนากองทุนฯ
ลาดับ
โครงการ
จานวนเงิน จานวนจ่ายจริง
1 ค่าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนงานกองทุน
1,625
1,625
๒ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกองทุน
7,200
5,600
หลักประกันสุขภาพ
3 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 1/55
400
400
4 ค่าวัสดุสานักงาน(หมึกคอมพิวเตอร์)
2,350
2,350
5 ค่าวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
4,933
4,933
6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อเป็น
620
620
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
7 ค่าตอบแทนกองทุนคณะกรรมการกองทุน พิจารณาอนุมัติโครงการ
7,200
5,600
รวม 7 โครงการ
24,328
21,128
กิจกรรมตาม 10 (5) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ลาดับ
โครงการ
จานวนเงิน จานวนจ่ายจริง
1 โครงการป้องกันโรคระบาดหรือเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ประจาปี2563
20,000
19,850
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง ประจาปี 2563)
2 โครงการเผชิญการระบาดของCOVID-19
19,700
19,700
3 โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19)
93,750
90,800
รวม 3 โครงการ
133,450
130,350

รวมงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ประจาปี ๒๕63
สรุปงบประมาณประจาปีที่ใช้ในบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน
รายรับ
รายจ่าย
รายจ่ายประเภทที่ 1
205,509.00
รายจ่ายประเภทที่ 2
37,500.00
รายจ่ายประเภทที่ 3
30,000.00
รายจ่ายประเภทที่ 4
24,328.00
รายจ่ายประเภทที่ 5
130,350.00
รวมร่ายจ่ายที่ ใช้ทั้งหมด
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนฯ
(เจ็ดหมื่นหกพันหกสิบเก้าบาทสีส่ บิ เจ็ดสตางค์)

504,306.47

427,687.00
76,619.47

หมายเหตุ เงินที่ได้รับคืนจากโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 7,280 บาท มีโครงการดังนี้
1. โครงการสร้างเสริมความรู้และป้องกันการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ประจาปี 2562
เงินที่ได้รับคืน จานวน 980 บาท (คืนวันที่ 3 ต.ค.62)
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินที่ได้รับคืน จานวน
1,600 บาท (คืนวันที่ 29 พ.ย.62)
3. โครงการป้องกันโรคระบาดหรือเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ประจาปี2563 (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ประจาปี 2563) เงินที่ได้รับคืน จานวน 150 บาท (คืนวันที่ 21เม.ย.63)
4. ค่าตอบแทนกองทุนคณะกรรมการกองทุน พิจารณาอนุมัติโครงการ เงินที่ได้รับคืน จานวน 1,600 บาท (คืน
วันที่ 23 มี.ค.63)
5. โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) เงินที่ได้รับคืน จานวน 2,950 บาท (คืนวันที่ 22
มิ.ย.63)

