
สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 



คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์าร

บริหารส่วนต าบลทา้ยเกาะ 
ค าสัง่ สนง.หลกัประกนัสขุภาพ ท่ี ค.0002/2560 สัง่ ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 

นายพงศพ์ฒัน ์ ลมัพชัวา   ประธานกองทุนฯ 

นายสมศกัด์ิ     อยู่เกตุ          รองประธานกองทุน (คนท่ี 1) 

นางละออง      อยู่เกตุ   รองประธานกองทุน  (คนท่ี2) 

นายอภิชาติ      สุวรรณทรพัย ์ กรรมการ      

นางวิไลพร      สงวนหิรญัสกลุ กรรมการ 

นายพงศเ์ทพ     เกตุไสว           กรรมการ 

นางราตรี          สุขสุเมฆ  กรรมการ 

นายรนัทม        อ่ิมกระจ่าง  กรรมการ 

 



นางทองหล่อ  ลมัพชัวา       กรรมการ 

นางเฉลิมศรี   แกว้ด า  กรรมการ 

นายช้ืน     วงศร์าตรี  กรรมการ 

นางสาววนั      พ่ึงมี  กรรมการ 

น.ส.จิรภทัร     ลิขิตธนธ ารง   กรรมการและเลขานุการ 

น.ส.เครือวลัย ์ ไตลงัคะ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยเกาะ 
ค าสัง่ สนง.หลกัประกนัสขุภาพ ท่ี ค.0002/2560 สัง่ ณ วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 



รายงานการเงินปีงบประมาณ 60 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

รายการ ไตรมาสนี้ รวมทั้งป ี

1.1. ยอดยกมาจากไตรมาสที่แล้ว 162,493.40   

2. รายการรับ         

เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 0.00 182,385.00 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 73,000.00 

เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 395.83 812.63 

เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อ่ืนๆ 0.00 0.00 

เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 0.00 33,820.00 

รวมรายรับ 395.83 290,017.63 

3. รายจ่าย         

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ประเภทที่ 1) 0.00 99,375.00 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน (ประเภทที่ 2) 0.00 50,950.00 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3)  0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) 6,600.00 18,200.00 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5) 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 6,600.00 168,525.00 
      

คงเหลือยกไป 156,289.23   



สรุปการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2560 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ยอดยกมาจากปีที่แล้ว 34,796.60   

2. รายการรับ         
2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 182,385.00 62..89 
2.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 73,000.00 25.17 
2.3 เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 812.63 0.28 
2.4 เงินสมทบจากชุมชน เงินบริจาค เงินได้อื่นๆ 0.00 0.00 
2.5 เงินรับคืนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 33,820.00 11.66 

รวมรายรับ 249,737.84       
      

3. รายจ่าย         

3.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หนว่ยงานสาธารณสุข (ประเภทท่ี 1) 99,375.00 58.97 

3.2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ 2) 50,950.00 30.23 
3.3 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอาย/ุคนพิการ (ประเภทท่ี 3)  0.00 0.00 
3.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทท่ี 4) 18,200.00 10.80 
3.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทท่ี 5) 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 168,525.00       
      

คงเหลือยกไป 156,289.23   



สรุปการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2560 
แยกตามประเภทกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ตั้ง

ไว้ 
งบประมาณที่ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1 สนบัสนุนหน่วยบริการ/สถาน
บริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (จ านวน 5 
โครงการ) 

99,375.00 61,475.00 37,900.00 
17 ต.ค.60 

รพ.สต.ส่งเงินคืน 
จ านวน 37,900บาท 

ประเภทที่ 2 สนบัสนุนกลุ่มหรือองคก์ร
ประชาชน/หน่วยงานอ่ืน (จ านวน 3 โครงการ) 50,950.00 50,950.00 -  - 

ประเภทที่ 3 สนบัสนุนศูนย ์เดก็เลก็/ผูสู้งอาย/ุ
คนพิการ (จ านวน - โครงการ) - - - - 

ประเภทท่ี4 สนบัสนุนการบริหาร/พฒันา
กองทุนฯ  
(จ านวน 1 โครงการ) 

38,300.00 18,200.00 20,100.00 - 

ประเภทที่ 5  สนบัสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ 
ภยัพิบติั (จ านวน - โครงการ) - - - - 

รวมทุกประเภทกิจกรรม  
(จ านวน 9 โครงการ) 

188,625.00   130,625.00 58,000.00 - 



 
การด าเนินกิจกรรมกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ  

อบต.ท้ายเกาะ  ปีงบประมาณ 2560 
อบต.ท้ายเกาะ  ปีงบประมาณ 2558  สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ประเภท

กิจกรรม 

วันที่เริ่ม

ด าเนินการ 

วันที่เสร็จ

กิจกรรม 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ

ที่ใช้จริง 
คงเหลือ 

โครงการลดเสี่ยงลดป่วยในกลุม่โรคไม่
ติดต่อต าบลท้ายเกาะ ปี 60 

ประเภทที่ 1 พ.ค.2560 ก.ย.2560 51,800.00 38,000.00 13,800.00 

โครงการพฒันาศกัยภาพ  
สร้างอาสาสมคัรประจ าครอบครัว(อสค.) 

ประเภทที่ 1 พ.ค.2560 ก.ย.2560 8,500.00 8,100.00 400.00 

โครงการเครือข่ายผู้ ก่อการดี ประเภทที่ 1 พ.ค.2560 ก.ย.2560 17,025.00 4,000.00 13,025.00 

หมายเหตุ  เงินคงเหลือ 5 โครงการ จ านวน 37,900 บาท ส่งคืนภายหลังปีงบประมาณ 2560 โดยส่งคืนในวันที่ 17 ต.ค. 2560 



 
การด าเนินกิจกรรมกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ  

อบต.ท้ายเกาะ  ปีงบประมาณ 2560 
อบต.ท้ายเกาะ  ปีงบประมาณ 2558  สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ประเภท

กิจกรรม 

วันที่เริ่ม

ด าเนินการ 

วันที่เสร็จ

กิจกรรม 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

งบประมาณ

ที่ใช้จริง 
คงเหลือ 

โครงการพฒันาและเสริมสร้างเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ 
ต.ท้ายเกาะ ปี 60 

ประเภทที่ 1 พ.ค.2560 ก.ย.2560 2,175.00 - 2,175.00 

โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อ 
น าโดยแมลง (ไข้เลือดออก ซิก้า  
ชิคนุกนุยา) ต.ท้ายเกาะ ปี 60 

ประเภทที่ 1 พ.ค.2560 ก.ย.2560 19,875.00 11.375.00 8,500.00 

หมายเหตุ  เงินคงเหลือ 5 โครงการ จ านวน 37,900 บาท ส่งคืนภายหลังปีงบประมาณ 2560 โดยส่งคืนในวันที่ 17ต.ค. 2560 



 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินกิจกรรมกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ  
อบต.ท้ายเกาะ  ปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 

การด าเนินกิจกรรมกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ  
อบต.ท้ายเกาะ  ปีงบประมาณ 2557 

 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ประเภท

กิจกรรม 

วันที่เริ่ม

ด าเนินการ 

วันที่เสร็จ

กิจกรรม 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณที่

ใช้จริง 
คงเหลือ 

โครงการตรวจประเมินสภาวะ
สุขภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ 
ปี 60 

ประเภทท่ี 2 เม.ย.2560 ก.ย.2560 11,800.00 11,800.00 0.00 

โครงการโรงเรียนยิ้มสวยฟันแข็งแรง  
ปี 60 

ประเภทที่ 2 เม.ย.2560 ก.ย.2560 8,450.00 8,450.00 0.00 

โครงการ To Be Number One ประเภทที่ 2 เม.ย.2560 ก.ย.2560 30,300.00 30,300.00 0.00 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอืน่



สนับสนุนศูนย์ เดก็เลก็/ผู้สูงอายุ/คนพกิาร

กองทุนฯไม่ไดด้ าเนินกิจกรรมในประเภทน้ี 



ชื่อกิจกรรม/โครงการ ประเภทกิจกรรม 
วันท่ีเริ่ม

ด าเนินการ 

วันท่ีเสร็จ

กิจกรรม 

งบประมาณที่ตั้ง

ไว้ 

งบประมาณที่ใช้

จริง 
คงเหลือ 

โครงการบริหารจัดการกองทุน  ประเภทที่ 4 23 ธ.ค. 2559 30ก.ย.2560 38,300.00 18,200.00 20,100.00 

สนับสนุนการบริหาร/พฒันากองทุนฯ  



สนับสนุนกรณเีกดิโรคระบาด/ภยัพบิัติ  

กองทุนฯไม่ไดด้ าเนินกิจกรรมในประเภทน้ี 





สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

    โครงการลดเส่ียงลดป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 
ต าบลทา้ยเกาะ  ปี 60 

รพ.สต.ท้ายเกาะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 



    โครงการพฒันา ศกัยภาพ  สร้างอาสาสมคัรประจ าครอบครัว
(อสค.) 

รพ.สต.ท้ายเกาะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข



    โครงการเครือข่ายผูก่้อการดี 
รพ.สต.ท้ายเกาะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

ช้ืออุปกรณ์ และยงัไม่ได้
ฝึกอบรมเน่ืองจากวทิยากร
ท่ีอบรมไม่มีเวลาวา่ง  
และส่งเงินคืน กองทุน 
จ านวน 13,025 บาท ใน
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 



สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

    โครงการพฒันาและเสริมสร้างเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ดา้นสาธารณสุข ต.ทา้ยเกาะ  ปี 60 

รพ.สต.ท้ายเกาะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

รพ.สต.ทา้ยเกาะ ไม่ไดด้  าเนินกิจกรรมน้ีในปีงบประมาณ 2560 
เน่ืองจาก เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ ยา้ยไปปฏิบติังานท่ีอ่ืน 

จึงน าเงินส่งคืนกองทุน ในวนัท่ี 17 ตุลาคม 2560 
จ านวน 2,175 บาท 



    โครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรคติดต่อ น าโดยแมลง 
 (ไขเ้ลือดออก ซิกา้ ชิคุนกนุยา)  ต.ทา้ยเกาะ ปี 60 

รพ.สต.ท้ายเกาะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข



    โครงการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพ เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหา สุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี60 

 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอืน่



    โครงการโรงเรียนยิ้มสวยฟันแข็งแรง ปี60 
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอืน่



    โครงการ To Be Number One 
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอืน่



    
โครงการบริหารจัดการกองทุน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท้ายเกาะ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

สนับสนุนการบริหาร/พฒันากองทุนฯ  


