
 

 

 
 

  

  
 

 

 

ค ำน ำ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จัดท าโดย 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
 



ค าน า 
 
รายงานผลด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์ กลาง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เล่มนี้เป็นผลมาจากการด าเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรม การ
ประชุมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพแก่
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ในการบริหารจัดการกองทุน และ
สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการ
จัดการสุขภาพของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้จัดท า
ขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือเผยแพร่ผล
การปฏิบัติงานในรอบปี ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานราชการ ประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการ
ด าเนินการโครงการด้านสุขภาพของประชาชนในต าบลโพธิ์กลาง ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

กระผม ในนามของประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมโครงการ  และขอขอบคุณ
คณะกรรมการฯและอนุกรรมการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลางทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 

 
                    ว่าที่ร้อยตรี ทศพล ขุนภิรมย์ 
 ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ ของเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
ประวัติความเป็นมา 
 ต าบลโพธิ์กลางเป็นต าบลใหญ่ มีพื้นท่ีกว้างขวาง ในอดีตคนดั้งเดิมเล่าว่ามีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่เกิดข้ึนบริเวณ
นี้เป็นจ านวนมาก ต่อมาต าบลโพธิ์กลางถูกแบ่งแยกพ้ืนที่ออกไปเป็นเขตต าบลต่าง ๆ คือ ต าบลหัวทะเล ต าบลไชย
มงคล ต าบลหนองไผ่ล้อม ท าให้ปัจจุบันต าบลโพธิ์กลางมีขนาดเล็กลง มี ๗ หมู่บ้าน (ปัจจุบันมีการแบ่งแยกหมู่บ้าน 
เป็น ๑๐ หมู่บ้าน) และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์กลาง เป็นเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพทั่วไป 
 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของต าบลโพธิ์กลางตั้งอยู่ตอนล่างของเทศบาลนครนครราชสีมา พ้ืนที่
ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ทหาร ลักษณะรูปร่างของพ้ืนที่ค่อนข้างเป็นทีร่าบสูงกว้างเป็นแนวยาวลาดลงมา
จากทางทิศใต้ พ้ืนที่จึงเหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืชไร่ 
 ท าเลที่ตั้งต าบล ต าบลโพธิ์กลางเป็น ๑ ใน ๒๔ ต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอ าเภอเมืองนครราชสีมาหา่งจากที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ ๙ กิโลเมตร 
มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ๖ แห่งคือ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
เทศบาลต าบลหัวทะเล อบต.หนองบัวศาลา อบต.ไชยมงคล อบต.หนองจะบก ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.หนองบัวศาลา / เทศบาลต าบลหัวทะเล 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.หนองจะบก 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. ไชยมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขตปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ 
 หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ                                    
          หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไผ่ 
          หมู่ที่ ๓ บ้านหนองพลวงน้อย 
          หมู่ที่ ๔ บ้านหนองพลวงมะนาว 
          หมู่ที่ ๕ บ้านหนองพุดซา 
          หมู่ที่ ๗ บ้านบึงแสนสุข 
          หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสมบูรณ์ 
          หมู่ที่ ๙ บ้านคา่ยสุรธรรมพิทักษ์ 
          หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองไผ่พัฒนา 
          หมู่ที ่๑๑ บ้านหนองพลวงพัฒนา 
 
เนื้อที ่ต าบลโพธิ์กลาง มีพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ ๓๔,๕๑๒ ไร่ หรือ ๕๕.๒๒  

ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครองเทศบาลต าบลโพธิ์กลางโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน อันดับ 
เนื้อที ่

(ตร.กม.) 
เนื้อที ่
(ไร่) 

๑ บ้านหนองปรือ  ๔ ๔ ๒,๕๐๐ 

๒ บ้านหนองไผ่  ๗ ๒ ๑,๒๕๐ 

๓ บ้านหนองพลวงน้อย  ๑ ๑๙.๖๐ ๑๒,๒๖๒ 

๔ บ้านหนองพลวงมะนาว  ๕ ๓.๔ ๒,๑๔๘ 

๕ บ้านหนองพุดซา  ๙ ๑ ๖๒๕ 

๗ บ้านบึงแสนสุข  ๑๐ ๐.๗ ๔๑๐ 

๘ บ้านศรีสมบูรณ์  ๘ ๑.๓ ๘๑๒ 

๙ บ้านคา่ยสุรธรรมพิทักษ์  ๒ ๑๕.๐๒ ๙,๓๘๐ 

๑๐ บ้านหนองไผ่พัฒนา  ๖ ๓.๒ ๒,๐๐๐ 

๑๑ บ้านหนองพลวงพัฒนา  ๓ ๕ ๓,๑๒๕ 

  
รวม ๕๕.๒๒ ๓๔,๕๑๒ 

 

 



จ านวนประชากรเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปี 2562 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านหนองปรือ  1,663 1,874 2,077 3,951 

2 บ้านหนองไผ่  1,514 1,598 1,757 3,355 

3 บ้านหนองพลวงน้อย  791 1,021 1,118 2,139 

4 บ้านหนองพลวงมะนาว  1,472 1,729 1,892 3,621 

5 บ้านหนองพุดซา  691 870 1,006 1,876 

7 บ้านบึงแสนสุข  640 643 716 1,359 

8 บ้านศรีสมบูรณ์  1,118 1,121 1,391 2,512 

9 บ้านคา่ยสุรธรรมพิทักษ์  3,179 3,835 1,363 5,198 

10 บ้านหนองไผ่พัฒนา  1,277 1,658 1,948 3,606 

11 บ้านหนองพลวงพัฒนา  556 1,125 335 1,460 

 
รวม 12,901 15,474 13,603 29,077 



ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2562 ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพธิ์

กลาง  
การศึกษา 
โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มีจ านวน ๓ แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ านวน 1 แห่งคือ โรงเรียนสุรธรรม- 

พิทกัษ์  
 2. โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นครราชสีมา เขต 1 จ านวน 2 แห่งคือ โรงเรียน
บ้านหนองพลวง และ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง (สังกัดเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กรมทหารราบที่ 23 (สังกัดกรมทหารราบที่ 23) 
 

สถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนครูฯ จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน 
อาคารเรียน ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ๑,๓๐๙ ๑,๔๗๔ ๔๐ ๑๑๖ ๗๔ ๖ 
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ๑๖๓ ๙๙ ๑ ๑๖ ๑๒ ๒ 
โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ๖๔๗ ๕๕๖ ๕ ๔๒ ๓๕ ๖ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ๒๕ ๒๕ - ๒ ๑ ๑ 
 

ศาสนา 



ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาคริสต์ และมีจ านวนวัด/ส านัก
สงฆ์ ในเขตเทศบาล ๕ แห่ง ได้แก่ วัดหนองไผ่ วัดหนองพลวงน้อย วัดหนองบ่อ วัดโบสถ์ และ วัดบึงแสนสุข และ 
โบสถ์คริสตจักร ๑ แห่ง ได้แก่ คริสตจักรข่าวประเสริฐ 

วัฒนธรรม 
 ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
 -ประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมสืบทอด วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
 -ประเพณีไหว้ศาลตาปูุ ของชาวบ้านหนองไผ่ บ้านหนองพลวงน้อย และบ้านหนองพุดซา จัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล 
 -ประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ 
 สาธารณสุข 
 ๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพลวงมะนาว จ านวน ๑ แห่ง 
 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพลวงมะนาว มีดังนี้ 

* แพทย์(หมุนเวียน) จ านวน ๑ คน 
* พยาบาล จ านวน ๓ คน 
* ทันตาภิบาล จ านวน ๑ คน 
* เภสัชกร (หมุนเวียน) จ านวน ๑ คน 
* นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน ๒ คน 
* เจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน ๒ คน 
ผู้เข้ารับการบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๘๐ ราย/วัน 
สาเหตุการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 - อุบัติเหตุทางการจราจร จ านวน ๕ ราย/วัน 
 - สาเหตุอื่น จ านวน ๖๐ ราย/วัน 
ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๕ อันดับแรก 
 ๑. โรคระบบทางเดินหายใจ 
 ๒. โรคระบบย่อยอาหาร ,โรคในช่องปาก 
 ๓. อาการและสิ่งผิดปกติท่ีไม่สามารถจ าแนกโรคได้  
 ๔. โรคระบบกล้ามเนื้อ 

๕. โรคติดเชื้อและปรสิต 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑. รถยนต์บรรทุกน้ า     ๓  คัน 
๒. รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต    ๑   คัน 
๓. อัตราก าลังเจ้าหนา้ที่ดับเพลิง            ๑๐   คน 

- พนักงานส่วนท้องถิ่น      ๑   คน 
- พนักงานจ้าง     ๙   คน 



๔. อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔๐   คน 
๕. ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่   ๓๐   ครั้ง 
๖. ความเสียหายในรอบปีที่เกิดขึ้น     ๑   ครั้ง 
๗. ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม      ๑   ครั้ง 
๘. วิทยุสื่อสาร      ๓๒        เครื่อง 

- ชนิด เคลื่อนที่จ านวน   ๓๐        เครื่อง 
- ชนิด ติดตั้งประจ าที่จ านวน     ๒        เครื่อง 



 
ความเป็นมาของกองทนุ 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ได้ด าเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลโพธิ์กลาง ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๕ โดยสมัครเข้าร่วม
ด าเนินงานกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔ มีที่ตั้งอยู่ที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๔ 
ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๑.วัตถุประสงค์  

(๑) เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขในการเสริมสร้างสุขภาพปูองกันโรคและ  
ฟ้ืนฟูสภาพส าหรับประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กลางได้เข้าถึงการบริการได้โดยง่าย 
สะดวกรวดเร็ว และให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

(๒) เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและ
กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

(๓) เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบ 
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

(๔) เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๕) เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส าหรับภารกิจถ่ายโอนด้านสุขภาพ 

ในอนาคต 
๒. คณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

๒.๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลางได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 

เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ที่ ๖๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีจ านวนทั้งหมด ๑๗ คน ประกอบด้วย 
 ๑.ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
    ๑.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา        
    ๒.สาธารณสุขอ าเภอเมืองนครราชสีมา         
    ๓.ท้องถิ่นอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
    มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินงานและบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยประกาศ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๒.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย   
    ๑.นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กลาง     ประธานกรรมการ 
    ๒.ร้อยตรีล้ าเลิศ ปลอดกระโทก                   กรรมการ 
    ๓.นางบังอร ระงับทุกข์              กรรมการ  
    ๔.นายทองหล่อ เจริญการ       กรรมการ 



    ๕.นายดวงจันทร์ แย้มศรี       กรรมการ 
    ๖.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองพลวงมะนาว   กรรมการ 
    ๗.หวัหน้าฝุายเวชปฏิบัตโิรงพยาบาลค่ายสุรนารี     กรรมการ 
    ๘.นางนุกสรา จันทร์วิเศษ       กรรมการ 
    ๙.นางอมรรัตน์ เข็มพุดซา       กรรมการ 
    ๑๐.นายสมคิด นาคทะเล       กรรมการ 
    ๑๑.นางปราณี แก้ทะเล        กรรมการ 
    ๑๒.นางสุวภิา ราษฎรด ี       กรรมการ 
    ๑๓.นางรัตนา สุขกุล        กรรมการ 
    ๑๔.นายวิฑูรย์ สาก าปัง        กรรมการ 
    ๑๕.ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง        กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๖.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๗.ผู้อ านวยการกองคลัง           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    มีหน้าที ่ 

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การปฏิบัติในเรื่องอ่ืนใด ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  และ
ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด จัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการ
ตามความจ าเป็น 
 ๒.๑ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลางได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ มีจ านวน ๕ ด้าน
ประกอบด้วย 
          ๑. คณะอนุกรรมการ ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ    ประกอบด้วย      

๑. นายธาดา ตรีเหลา    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ             ประธานอนุกรรมการ  
๒. นางวันเพ็ญ ศิริพันธุ์    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                    อนุกรรมการ 
๓. นางกรรณิกา โทนัน    หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข                อนุกรรมการ 
๔. นางดวงพร ฟักบุญเลิศ    นิติกรช านาญการ                           อนุกรรมการ 

    ๕. นางสาวจุฑามาศ เรือนมงคล พวงเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ อนุกรรมการ  
    ๖. นางสาวศุภลักษณ์ ไล้ปิตา   พนักงานจ้าง                            อนุกรรมการ/เลขานุการ 

           มีหน้าที่ 
๑)จัดท าระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้ง หรือการด าเนินงาน หรือบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการด าเนินงาน 
    ๒)ประสานประธานกรรมการบริหารกองทุน  เพื่อจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก ๒ เดือน หรือตาม 

ความจ าเป็นเร่งด่วน 



 
   ๓) จัดท าระบบข้อมูล วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไป

ตามระเบียบ  หลักเกณฑ์ของกองทุนฯ และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   ๔) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.  คณะอนุกรรมการด้านการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ   ประกอบด้วย 

          ๑. นายธาดา ตรีเหลา        ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ               ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายวุฒิชัย อัจฉริยะเมธากุล     ผอ.รพ.สต.หนองพลวงมะนาว                         อนุกรรมการ 
๓. นางมิ่งขวัญ อุดมผล              พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                            อนุกรรมการ 
๔. นางอริยา ประสมทรัพย์         หวัหน้าฝุายบริหารงานคลัง           อนุกรรมการ 
๕. นางกรรณิกา โทนัน      หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข                    อนุกรรมการ 
๖. พันตรีหญิงจีรประภา มาเทศ    หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่          อนุกรรมการ 
๗. นางสุจิตรา หลอมประโคน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ           อนุกรรมการ 
๘. นางนุกสรา จันทร์วิเศษ          ก านันต าบลโพธิ์กลาง            อนุกรรมการ 
๙. นางอมรรัตน์ เข็มพุดซา      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐            อนุกรรมการ 
๑๐.นางบังอร ระงับทุกข์            ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๙             อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวจุฑามาศ เรือนมงคล พวงเพชร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ     อนุกรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่  

           ๑.พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยพิจารณาตามกรอบที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐(๑) – (๕) ของประกาศประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           ๒.ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องในการตั้งงบประมาณ การด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
ก่อนน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
           ๓.ให้ค าปรึกษา/ช่วยเหลือ/สนับสนุนการจัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคการฟ้ืนฟู
สภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ตลอดจนร่วมด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  
           ๔.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
มอบหมาย 

๓.  คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย  
           ๑) นายเกริกศักดิ์  เดชไกรสร       ผู้อ านวยการกองคลัง           ประธานอนุกรรมการ   
           ๒) นางอรณิชา  การถาง       นักจัดการงานทั่วไปฯ                    อนุกรรมการ 
           ๓) นางสาวน้ าผึ้ง  ชะนะภักดิ์       พนักงานจ้างทั่วไป        อนุกรรมการ/เลขานุการ  



 
            มีหน้าที่ 
  ๑. รับผิดชอบการตรวจฎีกา ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ และ แผนการเงินของกองทุน  
   ๒. รับผิดชอบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท าบัญชีเงิน และการพัสดุ และ 
ทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  และรับผิดชอบจัดท าสรุปผลรายงานการรับจ่าย 
และเงินคงเหลือประจ าเดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ หรือระบบอ่ืน รายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
           ๓.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง
มอบหมาย 
 ๔. คณะอนุกรรมการ การด าเนินกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย  
 ๑. นางสาวสุประวีณ์  หาญณรงค์                  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ      ประธานอนุกรรมการ 
           ๒. นายธนพงศ์ วรรณบวร                       นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                อนุกรรมการ 
           ๓. นางนุกสรา จันทร์วิเศษ                           ก านันต าบลโพธิ์กลาง                 อนุกรรมการ 
           ๔. นางรัตนา สุขกุล                        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑                     อนุกรรมการ 
           ๕. นางสาวจุฑามาศ  เรือนมงคล พวงเพชร        เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ      อนุกรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที ่
           ๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ การด าเนินงานของ
กองทนุประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลางในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ  
ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
 ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
 ๓.หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลางมอบหมาย 
 ๕.  คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล  ประกอบด้วย  
          ๑. นางกรรณิกา โทนัน            หวัหน้าฝุายบริการสาธารณสุข        ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางสุจิตรา หลอมประโคน            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                 อนกุรรมการ  
           ๓. นางสาวจุฑามาศ เรือนมงคล พวงเพชร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ     อนุกรรมการ/เลขานุการ  
           มีหน้าที่  
           ๑.ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ การใช้เงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯรวมถึงการประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 
น ามาสรุปเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานและแนวทางในการแก้ไขเพ่ือการพัฒนา  
           ๒.จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินงาน และสรุปผลผลการด าเนินงานประจ าเดือน ประจ าไตรมาส ประจ าปี
งบประมาณ  และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ  
           ๓.หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มอบหมาย 
 



 
สถานะทางการเงิน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มีสถานะทางการเงินด้าน
รายรับและรายจ่ายดังนี้ 
๑.สถานะรายรับในปี ๒๕๖๒ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑. เงินคงเหลือยกมาจากปี ๒๕๖๒ ๑๗๘,๒๖๒.๗๐  
๒. ได้รับสมทบจากกองทุน สปสช.  ๑,๒๑๐,๕๐๐  
๓. เทศบาลต าบลโพธิ์กลางสมทบ ๖๕๐,๐๐๐ ๕๓.๖๙ % ตามระเบียบไม่น้อยกว่า ๕๐% 
 รวม ๒,๐๓๘,๗๖๒.๗๐  

 

๒.สถานะรายจ่ายในปี ๒๕๖๒ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง มีสถานะทางการเงินด้าน
รายจ่าย โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ดังนี้ 
 ๒.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการฯพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน ๑ ครั้ง 
 ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจ านวน ๕ ครั้ง ได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และแผนการเงิน โดยมี
แผนงาน/โครงการกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑. เงินคงเหลือยกมาจากปี ๒๕๖๒ ๑๗๘,๒๖๒.๗๐  
๒. ได้รับสมทบจากกองทุน สปสช.  ๑,๒๑๐,๕๐๐  
๓. เทศบาลต าบลโพธิ์กลางสมทบ ๖๕๐,๐๐๐  
 รวม ๒,๐๓๘,๗๖๒.๗๐  

 

แผนการเงิน 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวมเงิน 

๕๒๖,๐๓๐ ๘๘๙,๐๙๐ ๒๙๓,๘๒๐ ๒๖๙,๘๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๒,๐๓๘,๗๔๐ 

 



 
โครงการตามแผนการเงินประจ าปี ๒๕๖๒ 

ด้านที่ ๑ สนับสนุนสถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุขฯ ๗ แผนงาน/โครงการ 
 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

๑.โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต ๔๑,๙๐๐ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว 

๒. โครงการการดูแลปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ที่มีความเสี่ยง 

๒๔,๙๐๐ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว 

๓. โครงการแก้ปัญหาผู้ติดเหล้าบุหรี่และกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ๔๒,๓๐๐ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว 

๔. โครงการติดตามดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังในชุมชนลดภาวะแทรกซ้อน  ๔๗,๔๐๐ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว 

๕.โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน ๑๗,๐๐๐ รพ.ค่ายฯ 

๖.โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๒๒๔,๗๘๐ กองสาธารณสุขฯ 

๗.โครงการปูองกันการจมน้ าในต าบลโพธิ์กลาง ๑๒๗,๗๕๐ กองสาธารณสุขฯ 

รวม ๕๒๖,๐๓๐  

 

ด้านที่ ๒ สนับสนุนองค์กรหรือประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน จ านวน ๔๗ โครงการ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
๑.โครงการ ๔ Gen Paslop Dance  ๑๕,๘๕๐ ชุมชนบ้านพักสวัสดิการโครงการ ๓ หมู่ ๑ 

๒.โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ  ๒๑,๐๕๐ ชุมชนหนองพลวงน้อย หมู่ ๓ 

๓.โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ  ๑๐,๖๕๐ ชุมชนคนหนองพลวง หมู่ ๓ 

๔. โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก ๑๐,๓๕๐ ชุมชนหนองบ่อสามัคคี หมู่ ๓ 

๕.โครงการฟุตซอลวัยใสต้านภัยยาเสพติด  ๑๓,๒๕๐ กลุ่มฟุตซอลวัยใส  หมู่ ๓ 



๖.โครงการฟุตซอลวัยใสต้านภัยยาเสพติด  ๑๓,๒๕๐ กลุ่มฟุตซอลฯ บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ ๔ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
๗.โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก  ๑๐,๓๕๐ ชุมชนหนองพลวงมะนาวสามัคคีหมู่ ๔ 

๘.โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก  ๑๐,๓๕๐ ชุมชนพุดซา ๑  หมู่ ๕ 

๙.โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ  ๒๑,๐๕๐ ชุมชนพุดซา ๒  หมู่ ๕ 

๑๐.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย(ฮูล่ าฮูปเพื่อ
สุขภาพ)  

๑๙,๐๕๐ ชุมชนบึงแสนสุขร่วมใจหมู่ ๗ 

๑๑. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย(ไม้พลองเพื่อ
สุขภาพ)  

๑๔,๘๓๐ ชุมชนบึงแสนสุขร่วมใจหมู่ ๗  

๑๒. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (โยคะเพื่อ
สุขภาพ) 

๑๒,๖๕๐ ชุมชนบึงแสนสุขร่วมใจหมู่ ๗  

๑๓.โครงการเต้นออกก าลังกายตามจังหวะ พิชิตโรค
ซึมเศร้า  

๑๖,๖๕๐ ชุมชนบึงแสนสุขพัฒนาหมู่ ๗ 

๑๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัยใส่ใจดูแลตนเอง ๖๒,๖๕๐ ชุมชนศรีสมบูรณ์ ๓  หมู่ ๘ 

๑๕.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน/
ค่ายทหาร 

๑๑,๐๐๐ ชุมชนสรรพาวุธพัฒนาหมู่ ๙ 

๑๖.โครงการวอลเลย์บอลรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพก าลัง
พล  

๑๗,๙๕๐ กรซย.ศซส.สพ.ทบ หมู่ ๙ 

๑๗.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยแบดมินตัน ๑๓,๗๓๐ กรซย.ศซส.สพ.ทบ หมู่ ๙ 

๑๘.โครงการชีวิตสดใสห่างไกลโรคด้วยกีฬาตะกร้อ  ๙,๐๕๐ กรซย.ศซส.สพ.ทบ หมู่ ๙  

๑๙.โครงการอบรมจักรยานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ๑๑,๐๐๐ กรซย.ศซส.สพ.ทบ. หมู่ ๙ 

๒๐.โครงการสุขภาพดี หุ่นดี ลดพุงด้วยบาสโลป  ๑๔,๔๕๐ ชุมชน กรซย.รวมใจ  หมู่ ๙ 

๒๑.โครงการการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม  ๒๕,๔๕๐ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ ๙ 

๒๒. โครงการแอโรบิคสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตต้านยาเสพติด  ๑๑,๗๕๐ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ ๙ 



๒๓. โครงการโยคะลีลาชีวิต พิชิตโรค ๑๑,๗๕๐ บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ ๙ 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
๒๔. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  ๒๓,๓๕๐ ชุมชนพิทักษ์ธรรม  หมู่ ๙ 
๒๕. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเต้นบาสโลปเพื่อ
สุขภาพ  

๖,๙๕๐ ชุมชนพิทักษ์ธรรม หมู่ ๙  

๒๖. โครงการก าลังพลยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด  ๓๓,๖๕๐ ชุมชนร่วมใจพัฒนา  หมู่ ๙ 

๒๗. โครงการก าลังพลรักปลอดภัยห่างไกลเอดส์  ๓๓,๖๕๐ ชุมชนร่วมใจพัฒนา  หมู่ ๙ 
๒๘. โครงการฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด  ๑๐,๖๕๐ อสม.หมู่ ๙  
๒๙. โครงการวัยใสอนามัยเจริญพันธุ์  ๓๐,๖๐๐ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
๓๐. โครงการลูกเทาฟ้าหุ่นดี  ๓๐,๖๐๐ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 

๓๑. โครงการการป้องกันโรคติดต่อเด็กในวัยเรียน  ๔๓,๔๘๐ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 
๓๒. โครงการการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้น
อนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

๑๑,๐๐๐ โรงเรียนบ้านหนองพลวง  

๓๓. โครงการเดิน, เต้น, ว่ิง (ขอยกเลิก) ๑,๕๐๐ ชุมชนกฤติยาสามัคคี  หมู่ ๑๐ 
๓๔. โครงการพลังชี่กงกวงอิมจื้อไจ้กง  ๑๑,๖๕๐ ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ ๒  หมู่ 

๑๐ 
๓๕. โครงการร าไม้พลองป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ปี ๖  

๑๒,๘๕๐ ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ ๒  

๓๖. โครงการกีฬาเปตอง โครงการ ๒ ๑๐,๒๕๐ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนาหมู่ ๑๐ 
๓๗. โครงการจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ ๑๐,๙๕๐ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา หมู่ ๑๐ 
๓๘. โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  ๑๑,๔๕๐ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา หมู่ ๑๐ 
๓๙. โครงการเต้นบาสโลปและร าวงย้อนยุค พิชิตโรค
ซึมเศร้า  

๑๑,๖๕๐ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา หมู่ ๑๐ 

๔๐. โครงการป้องกันโรคเรื้อรังเพื่อสุขภาพ  ๗,๗๐๐ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา  หมู่ ๑๐  

๔๑.โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ๑๓,๙๕๐ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา  หมู่ ๑๐  

๔๒.โครงการเต้นบาสโลป  ๑๓,๘๕๐ ชุมชน ช.พัน ๒๐๒  หมู่ ๑๑ 

๔๓.โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพของคนในชุมชน ช.๒ พัน 
๒๐๑  

๑๕,๖๕๐ ชุมชน ช.๒ พัน ๒๐๑ หมู่ ๑๑  



๔๔.โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี  ๑๔,๔๕๐ อสม. หมู่ ๑๑  

   
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

๔๕.โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ๒๓,๐๕๐ กลุ่มแด้นผู้สูงอายุ ทต.โพธิ์กลาง 

๔๖.โครงการการประเมินคัดกรองสุขภาพประชาชน ปี 
๒๕๖๒ 

๗๔,๙๐๐ อสม.ต าบลโพธิ์กลาง  

๔๗.โครงการเก็บขยะให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย ๕๔,๒๐๐ อสม.ต าบลโพธิ์กลาง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๘๙,๐๙๐      
 
ด้านที่ ๓ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ จ านวน ๓ โครงการ 
 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 
๑.โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ๒๘,๘๒๐ ศูนย์เด็กเล็กฯ เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็ก ๓๕,๐๐๐ ศูนย์เด็กเล็กฯ กรมทหารราบท่ี ๒๓ 

๓.โครงการสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขในวัยผู้สูงอายุ (โรงเรียนสูง
วัยใจยังฟิต) 

๒๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
พิการเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙๓,๘๒๐      
 

ด้านที่ ๔ สนับสนุนบริหารงบบริหารจัดการกองทุนฯ 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

๑.การบริหารงบบริหารจัดการกองทุนฯ ๒๖๙,๘๐๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ 

 

ด้านที่ ๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

๑.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ๖๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ 

สรุปผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลางมีการด าเนินงานตามระเบียบ 

กองทุนฯ มีการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ครบทั้ง ๔ ด้าน และมีแผนการเงิน การใช้จ่ายเงิน มีผลการ
ด าเนินโครงการแต่ละด้านดังนี้ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ๑) 

 



 
 
 
ด้านที่ ๑ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือ  

หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยเน้นการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ 
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ และการ
ปูองกันโรค มีจ านวน ๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๒๖,๐๓๐.๐๐ บาท ใช้ไป ๕๑๑,๒๐๙.๙๑ บาท คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๗.๑๘ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ๗ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  

ด้านที่ ๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการปูองกัน
โรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ได้ด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่ มีจ านวน ๔๗ โครงการ ขอยกเลิก
โครงการ ๑ โครงการ คงเหลือ ๔๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๗,๕๙๐.๐๐ บาท ใช้ไป ๘๘๗,๕๙๐.๐๐
บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ๔๖ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  

ด้านที่ ๓ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์อ่ืนที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน มีจ านวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๓,๘๒๐.๐๐ บาท
ใช้ไป ๒๙๓,๘๒๐.๐๐ บาทคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

ด้านที่ ๔ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
โดยใช้จ่ายในด้านค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ, คณะท างานฯ,โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการฯ,โครงการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน,ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการด าเนินงานกองทุนฯ มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ๕ ครั้ง,คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ๑ ครั้ง คณะกรรมการ LTC ๑ ครั้ง งบประมาณทั้งสิ้น    
๒๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท ใช้ไป ๑๓๙,๑๕๐.๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๑.๕๗ 

ด้านที่ ๕ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท ไม่มีการใช้จ่ายในด้านนี้ เนื่องจากไม่มีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

 
 ผลการด าเนินงานตามแผนการเงิน การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง  

หน่วยงาน เป้าหมาย % 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 

สปสช. ๒๕ ๔๕ ๒๕ ๕ ๑๐๐ 
 การใช้งบประมาณ 

๑ ๒ ๓ ๔ รวม 
กองทุนฯ ๐.๘๔ ๔๖.๔๖ ๓๘.๖๗ ๔.๕๔ ๙๐.๕๑ 

 กองทุนฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณรวม ๔ ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๑ จากเป้าหมาย สปสช. ร้อยละ ๑๐๐ 



 
 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
-พื้นที่ต าบลโพธิ์กลาง เป็นพื้นที่เขตเมือง การมีส่วน
ร่วมยังมีน้อย เนื่องจากบริบทพื้นที่เขตเมือง 
-ผู้เข้าร่วมการจัดท าแผนสุขภาพชุมชน และเขียน
แผนงาน โครงการเป็นคนละคนกัน ท าให้การเขียน
แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 
-แผนงาน/โครงการ ส่วนมาก จะเป็นกิจกรรมในการ
ออกก าลังกาย กีฬา และมีหลากหลายกลุ่ม 
-การประเมินผลโครงการยังขาดรายละเอียด
ครอบคลุม เชื่อมโยงกันของโครงการ ไม่สามารถ
วัดผลการด าเนินได้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
-การสรุปผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากกองทุนล่าช้า 
 
-สปสช.มีเป้าหมายการจ่ายเงินเพื่อให้เงินคงเหลือใน
กองทุนฯน้อยท่ีสุด ซึ่งเป็นดุลพินิจของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งในเรื่องสุขภาพมีมิติที่กว้าง  
หลากหลายกิจกรรมที่หนุนเสริมกัน สุ่มเสี่ยงในการ
เรียกเงินคืนจากหน่วยตรวจสอบ 

-ประชาสัมพันธ์ในเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในทุกช่องทาง เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชน 
-.ประสานชุมชน หน่วยงาน ให้ส่งผู้เข้าร่วมอบรม 
เป็นคนเดียวกัน หรือผู้ที่สามารถสื่อสารต่อชุมชนได้ 
 
 
-ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเป็นพี่ 
เลี้ยงในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้มีความ
หลาก หลายในกิจกรรม และการประเมินผล
โครงการให้มีรายละเอียด ครอบคลุม เชื่อมโยงกัน
ของโครงการ สามารถวัดผลการด าเนินได้ 
-จัดท าทะเบียนกลุ่มออกก าลังกาย หรือกลุ่มต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการ หรือพิจารณา 
-ส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดท าโครงการ โดยการ
เผยแพร่ ตัวอย่างโครงการในคู่มือของ สปสช. 
เพื่อให้ศึกษารายละเอียดในการเขียนโครงการ 
 
-แจ้งก าชับผู้รับผิดชอบโครงการในการด าเนนิการ 
 
 
-ติดตามข้อมูลข่าวสาร ข้อหารือของกองทุนฯต่างๆ 
เพื่อน ามาปรับใช้ และประสาน สปสช.เขต ๙ 
หาทางแก้ไข 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 

รายละเอียดสรุปแผนงาน โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพกิจกรรมตามโครงการ 
 

  
 

  
 



  
 
 

   
 

  
 



  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
รูปภาพกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ 

 
 
 



 
 
 
 
 



ด้านที่ ๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
 

 
 

 

โครงการ 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน  

หมายเหตุ ได้รับ คงเหลือ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

๑.โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.หนองพลวงมะนาว ๔๑,๙๐๐ ๐ √   

๒.โครงการการดูแลปูองกันการติดเชื้อเอชไอวี
แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง 

รพ.สต.หนองพลวงมะนาว ๒๔,๙๐๐ ๐ √   

๓. โครงการแก้ปัญหาผู้ติดเหล้าบุหรี่และกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรค 

รพ.สต.หนองพลวงมะนาว ๔๒,๓๐๐ ๐ √   

๔. โครงการติดตามดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังในชุมชน
ลดภาวะแทรกซ้อน 

รพ.สต.หนองพลวงมะนาว ๔๗,๔๐๐ ๐ √   

๕.โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน รพ.ค่ายสุรนารี ๑๗,๐๐๐ ๐ √   

๖.โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองาธารณสุขฯ ๒๒๔,๗๘๐ ๑๔,๘๒๐.๙๐ √   

๗.โครงการปูองกันการจมน้ าในต าบลโพธิ์กลาง กองสาธารณสุขฯ ๑๒๗,๗๕๐ ๐ √   



ด้านที่ ๒ สนับสนุนองค์กรหรือประชาชนหรือหน่วยงานอื่น จ านวน ๔๗ โครงการ 

 

 
 
 

 

โครงการ 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน  

หมาย
เหต ุ

ได้รับ คงเหลือ บรรลุ 

วัตถุประสงค ์

ไม่บรรล ุ

วัตถุประสงค ์

๑.โครงการ ๔ Gen Paslop Dance ชุมชนบ้านพักสวสัดิการโครงการ๓ หมู่ ๑ ๑๕,๘๕๐  √   

๒.โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองพลวงน้อย หมู่ ๓ ๒๑,๐๕๐  √   

๓.โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ชุมชนคนหนองพลวง หมู่ ๓ ๑๐,๖๕๐  √   

๔. โครงการเฝูาระวังปูองกันไข้เลือดออก ชุมชนคนหนองพลวง หมู่ ๓ ๑๐,๓๕๐  √   

๕.โครงการฟุตซอลวัยใสต้านภัยยาเสพติด ชุมชนคนหนองพลวง หมู่ ๓ ๑๓,๒๕๐  √   

๖.โครงการฟุตซอลวัยใสต้านภัยยาเสพติด กลุ่มฟุตซอลฯ บ้านหนองพลวงมะนาวหมู่ ๔ ๑๓,๒๕๐  √   

๗.โครงการเฝูาระวังปูองกันไข้เลือดออก ชุมชนหนองพลวงมะนาวสามัคคีหมู่ ๔ ๑๐,๓๕๐  √   

๘.โครงการเฝูาระวังปูองกันไข้เลือดออก ชุมชนพุดซา ๑  หมู่ ๕ ๑๐,๓๕๐  √   

๙.โครงการเต้นบาสโลปเพื่อสุขภาพ ชุมชนพุดซา ๑  หมู่ ๕ ๒๑,๐๕๐  √   

๑๐.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย(ฮลูาฮุปเพื่อสุขภาพ) ชุมชนบึงแสนสุขร่วมใจหมู่ ๗ ๑๙,๐๕๐  √   

๑๑. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย(ไม้พลองเพื่อสุขภาพ) ชุมชนบึงแสนสุขร่วมใจหมู่ ๗ ๑๔,๘๓๐  √   



 
 
 
 

 
 
 
 

 

โครงการ 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน  

หมายเหตุ ได้รับ คงเหลือ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

๑๒. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (โยคะ
เพ่ือสุขภาพ) 

ชุมชนบึงแสนสุขร่วมใจหมู่ ๗ ๑๒,๖๕๐ ๐ √   

๑๓.โครงการเต้นออกก าลังกายตามจังหวะ พิชิต
โรคซึมเศร้า 

ชุมชนบึงแสนสุขพัฒนาหมู่ ๗ ๑๖,๖๕๐ ๐ √   

๑๔.โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงวัยใส่ใจ
ดูแลตนเอง 

ชุมชนศรีสมบูรณ์ ๓  หมู่ ๘ ๖๒,๖๕๐ ๐ √   

๑๕.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน/ค่ายทหาร 

ชุมชนสรรพาวุธพัฒนาหมู่ ๙ ๑๑,๐๐๐ ๐ √   

๑๖.โครงการวอลเลย์บอลรวมพลังสร้างเสริม
สุขภาพก าลังพล 

กรซย.ศซส.สพ.ทบ หมู่ ๙ ๑๗,๙๕๐ ๐ √   

๑๗.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วย
แบดมินตัน 

กรซย.ศซส.สพ.ทบ หมู่ ๙ ๑๓,๗๓๐  √   

๑๘.โครงการชีวิตสดใสห่างไกลโรคด้วยกีฬา
ตะกร้อ 

กรซย.ศซส.สพ.ทบ หมู่ ๙ ๙,๐๕๐ ๐ √   



 
 
 
 

 
 

 

โครงการ 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน  

หมายเหตุ ได้รับ คงเหลือ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

๑๙.โครงการอบรมจักรยานเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพ 

กรซย.ศซส.สพ.ทบ หมู่ ๙ ๑๑,๐๐๐ ๐ √   

๒๐.โครงการสุขภาพดี หุ่นดี ลดพุงด้วยบาสโลป ชุมชน กรซย.รวมใจ  หมู่ ๙ ๑๔,๔๕๐ ๐ √   

๒๑.โครงการการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก
วิถีธรรม 

บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ ๙ ๒๕,๔๕๐ ๐ √   

๒๒. โครงการแอโรบิคสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตต้านยา
เสพติด 

บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ ๙ ๑๑,๗๕๐ ๐ √   

๒๓. โครงการโยคะลีลาชีวิต พิชิตโรค บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ ๙ ๑๑,๗๕๐ ๐ √   

๒๔. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด 

ชุมชนพิทักษ์ธรรม  หมู่ ๙ ๒๓,๓๕๐  √   

๒๕. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเต้น
บาสโลปเพ่ือสุขภาพ 

ชุมชนพิทักษ์ธรรม  หมู่ ๙ ๖,๙๕๐ ๐ √   

๒๖. โครงการก าลังพลยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ชุมชนร่วมใจพัฒนา  หมู่ ๙ ๓๓,๖๕๐ ๐ √   



 
 

 

 

โครงการ 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน  

หมายเหตุ ได้รับ คงเหลือ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

๒๗. โครงการก าลังพลรักปลอดภัยห่างไกลเอดส์ ชุมชนร่วมใจพัฒนา  หมู่ ๙ ๓๓,๖๕๐ ๐ √   

๒๘. โครงการฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด อสม.หมู่ ๙ ๑๐,๖๕๐ ๐ √   

๒๙. โครงการวัยใสอนามัยเจริญพันธุ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ๓๐,๖๐๐ ๐ √   

๓๐. โครงการลูกเทาฟูาหุ่นดี โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ๓๐,๖๐๐ ๐ √   

๓๑. โครงการการปูองกันโรคติดต่อเด็กในวัย
เรียน 

โรงเรียนเสนานุเคราะห์ ๑๑,๐๐๐ ๐ √   

๓๒. โครงการการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

โรงเรียนบ้านหนองพลวง ๑๓,๗๓๐  √   

๓๓. โครงการเดิน, เต้น, วิ่ง  ชุมชนกฤติยาสามัคคี  หมู่ ๑๐ ๑,๕๐๐ ๐ √  (ขอยกเลิก) 

๓๔. โครงการพลังชี่กงกวงอิมจื้อไจ้กง ชุมชนข้าราชการทหารฯ ภาคท่ี๒ หมู่๑๐ ๑๑,๖๕๐ ๐ √   

๓๕. โครงการร าไม้พลองปูองกันโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ปี ๖ 

ชุมชนข้าราชการทหารฯ ภาคที่๒ หมู่๑๐ ๑๒,๘๕๐  √   

๓๖. โครงการกีฬาเปตอง โครงการ ๒ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนาหมู่ ๑๐ ๑๐,๒๕๐ ๐ √   



 
 

โครงการ 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน  

หมายเหตุ ได้รับ คงเหลือ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

๓๗. โครงการจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา หมู่ ๑๐ ๑๐,๙๕๐ ๐ √   

๓๘. โครงการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา หมู่ ๑๐ ๑๑,๔๕๐ ๐ √   

๓๙. โครงการเต้นบาสโลปและร าวงย้อนยุค พิชิตโรค
ซึมเศร้า 

ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา หมู่ ๑๐ ๑๑,๖๕๐ ๐ √   

๔๐. โครงการปูองกันโรคเรื้อรังเพ่ือสุขภาพ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา หมู่ ๑๐ ๗,๗๐๐ ๐ √   

๔๑.โครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา หมู่ ๑๐ ๑๓,๙๕๐ ๐ √   

๔๒.โครงการเต้นบาสโลป ชุมชน ช.พัน ๒๐๒  หมู่ ๑๑ ๑๓,๘๕๐  √   

๔๓.โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพของคนในชุมชน ช.๒ 
พัน ๒๐๑ 

ชุมชน ช.พัน ๒๐๒  หมู่ ๑๑ ๑๕,๖๕๐ ๐ √   

๔๔.โครงการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังในชุมชนเพ่ือสุขภาพที่ดี อสม. หมู่ ๑๑ ๑๔,๔๕๐ ๐ √   

๔๕.โครงการเต้นบาสโลปเพ่ือสุขภาพ กลุ่มแดนซ์ผู้สูงอายุ ทต.โพธิ์กลาง ๒๓,๐๕๐  √   

๔๖.โครงการการประเมินคัดกรองสุขภาพ๒๕๖๒ อสม.ต าบลโพธิ์กลาง ๗๔,๙๐๐ ๐ √   

๔๗.โครงการเก็บขยะให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย อสม.ต าบลโพธิ์กลาง ๕๔,๒๐๐ ๐ √   



ด้านที่ ๓ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ จ านวน ๓ โครงการ 

 
 

ด้านที่ ๔ สนับสนุนบริหารงบบริหารจัดการกองทุนฯ 

 

 
ด้านที่ ๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ไม่มีการใช้งบประมาณ 

 

โครงการ หน่วยงาน ได้รับ คงเหลือ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

หมายเหตุ 

๑.โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ใน
เด็กเล็ก 

ศูนย์เด็กเล็กฯ เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 
 

๒๘,๘๒๐ 
 

๐ 
 

√ 
 

 
 

 
 

๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็ก ศูนย์เด็กเล็กฯ กรมทหารราบที่ ๒๓ ๓๕,๐๐๐ ๐ √   
๓.โครงการสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขในวัยผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนสูงวัยใจยังฟิต) 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
คนพิการเทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 

๒๓๐,๐๐๐ 
 

๐ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 

โครงการ 

 

หน่วยงาน 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน  

หมายเหตุ ได้รับ คงเหลือ บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์ 

๑.การบริหารงบบริหารจัดการกองทุนฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ๒๖๙,๘๐๐ ๑๓๙,๑๕0 √  ใช้งบ ๕๑.๕๗ % 


