
                        

กองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.อบต.ด่านเกวียนด่านเกวียน  

ประจ ำเดอืน  มกรำคม  2564 
ประชาสัมพนัธ์ผลการด าเนินงาน 

    กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบรหิารส่วนต าบลด่านเกวยีน  ไดส้รปุงานการเงนิ กจิกรรมของ
กองทุนฯ ประจ าเดอืน มกราคม 2564  และสถานะการเงนิไตรมาสที ่ 1 (เดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 263) เพือ่
ประชาสมัพนัธก์ารใชจ้า่ยเงนิของกองทุนใหไ้ดท้ราบโดยทัว่กนั  ดงัตารางดา้นล่างนี้  

ตารางแสดงสถานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รายการ รอบนี้ ทั้งปี 

1. ยอดยกมา จากปี 2563 27,704.02   

2. รายรับ 

เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 134,685.00 134,685.00 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58,000.00 58,000.00 

เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 

เงินรายได้อ่ืนๆ 0.00 0.00 

รวมรายรับ 192,685.00 192,685.00 

3. รายจ่าย 

(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 0.00 0.00 

(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น 0.00 0.00 

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

(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 0.00 0.00 

(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 

4. เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 0.00 0.00 

5. เช็คยังไม่ขึ้นเงิน จ านวน 0 ฉบับ 0.00 0.00 

6. เช็คขึ้นเงิน 0.00 0.00 

คงเหลือยกไป 220,389.02   

ทุกท่านสมารถใหค้  าแนะน า  ทกัทว้งการด าเนินงานของกองทุน ไดต้ามท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรดา้นล่าง น้ีนะค่ะ  
ยนิดีรับค าติชมดว้ยความนอ้มรับ    

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านเกวียน      โทรศัพท์. 044-338313     
www.dankwean.go.th     หากมขี้อสงสัยเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ     

                               สอบถามได้ที่  สายด่วน สปสช. 1330   

http://www.dankwean.go.th/


 

   ในวันที่  5 ตุลาคม  2563  ได้มีการประชุมอนุมัติแผนการเงิน  แผนงานโครงการประจ าปี 
งบประมาณ 2564   สรุปดังนี้ 

ล าดับ  ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  

  ประเภทที่ 1  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/-     

                       หน่วยงานสาธารณสุข     

1 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่เสี่ยง 35 ปีขึ้นไป ลดเสยีง ลดโรคเบาหวาน  14,800 รพ.สต.ด่านเกวียน 

  ความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด     

2 โครงการมหัศจรรย ์1000 วัน แรกของชีวิต 27,300 รพ.สต.ด่านเกวียน 

3 โครงการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม  27,600 รพ.สต.ด่านเกวียน 

รวมเป็นเงิน 69,700   

  ประเภทที ่2  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น     

1 โครงการหมู่บ้านสะอาด ปลอดลูกน้ ายุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2564 40,000 ชมรม อสม.อบต.ด่านเกวียน 

2 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนในสถานศึกษา 10,000 โรงเรียนบ้านหนองบอน 

3 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกนัโรค 10,000 โรงเรียนบ้านตูม 

4 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ  อบต.ด่านเกวียน 49,400 
ชมรมผูสู้งอาย ุอบต.ด่าน
เกวียน 

รวมเป็นเงิน 109,400   

  ประเภทที ่3  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ     

1 โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพช่องปาก และโรคติดต่อ 10,000 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ด่านเกวียน 

รวมเป็นเงิน 10,000   

  ประเภทที่ 4  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ-     

1 งานพัฒนาระบบบริหารกองทุนฯ     

  1.1 ค่าตอบแทนค่าเบีย้ประชุม  ค่าวัสดุ ค่าครุภณัฑ์ ฯลฯ 30,000 กองทุนฯ อบต.ด่านเกวียน 

รวมเป็นเงิน 30,000   

  ประเภทที ่5  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ     

  - 0   

รวมเป็นเงิน 0   

รวม  9  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิน้   219,100   

 
 

 

 

 



ในวันที่  19 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจ าปี งบประมาณ 
2564  ดังนี้  

 1.โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต  จ านวนเงิน 27,300.- บาท จาก รพ.สต.ด่านเกวียน 
  2.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม   จ านวนเงิน  27,600.- บาท   
จาก รพ.สต.ด่านเกวียน 
 3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 35ปี ขึ้นไป ลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด   จ านวนเงิน  14,800.- บาท จาก รพ.สต.ด่านเกวียน  

 4.โครงการหมู่บ้านสะอาด  ปลอดลูกน้ ายุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก จ านวนเงิน  
40,000.- บาท  จากชมรม อสม.อบต.ด่านเกวียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปสถานะการเงิน ประจ าเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564 
กองทุนสุขภาพต าบล อบต.ด่านเกวียน 

อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

รายการ รอบนี้ ทั้งปี 

1. ยอดยกมา 220,389.02   

2. รายรับ 

เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 0.00 134,685.00 

เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 58,000.00 

เงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 

เงินรายได้อ่ืนๆ 0.00 0.00 

รวมรายรับ 0.00 192,685.00 

3. รายจ่าย 

(ประเภทที่ 1) สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข 69,700.00 69,700.00 

(ประเภทที่ 2) สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน/หน่วยงานอื่น 40,000.00 40,000.00 

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

(ประเภทที่ 4) สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ 10,500.00 10,500.00 

(ประเภทที่ 5) สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 120,200.00 120,200.00 

คงเหลือยกไป 100,189.02   

 

 

รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าเดือนมกราคม 2564  
ประเภทท่ี 1 สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข   อุดหนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลด่านเกวียน  จ านวน  3  โครงการ  จ านวนเงิน  6,,700.- บาท  ได้แก่  
 1.โครงการมหัศจรรย์ 1000วันแรกของชีวิต  จ านวนเงิน  27,300.- บาท  
          2.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก จ านวนเงิน 27,600.- บาท  
          3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 35ปี ขึ้นไป ลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน ความดัน  
โลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด   จ านวนเงิน  14,800.- บาท  
ประเภทท่ี 2 สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน  อุดหนุนให้ ชมรม อสม. อบต.ด่านเกวียน   จ านวน   1  โครงการ 
ได้แก่  โครงการหมู่บ้านสะอาด ปลอดลูกน้ ายุงลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก จ านวนเงิน 40,000.- บาท  
ประเภทท่ี 4 สนับสนุนการพัฒนาบริหารกองทุนฯ  ได้แก่  การจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ และ
คณะท างาน จ านวนเงิน 10,500.- บาท 

รวมจ านวนเงินที่อุดหนุนประจ าเดือนมกราคม 2564 เป็นจ านวนทั้งสิ้น  120,200 บาท  คงเหลือ  100,18,.02 บาท 


