


ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ 

นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ 

นายสมควร แบ่งกุศลจิต 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ 

นางสุวิมล โขมะจิตร 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ 



นายอัครเดช  อินทรสถาพร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสายแขก ขนาดกลาง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาว รัตนา ไชยรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นางสาว ภัทรานิษฐ์ ลับสูงเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 



นางมณีรัตน์ อวยสวัสดิ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้าน 

ปฐมภูมิและองค์รวม 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

นางสุมาลี  ภิญโญ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

นางสาวเพ็ญพรรณ  ฉ่ าสูงเนิน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 



นางสาวรัชนี  เจริญ 
ผู้แทนชุมชน 

นางสมพร  ทนสูงเนิน 
ผู้แทนชุมชน 

นางสีนวน แซ่เชน 
ผู้แทนชุมชน 

นางศรีสุนันทา ราชัยสวรรค์ 
ผู้แทนชุมชน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

นางต้อย  อะจันทึก 
ผู้แทนชุมชน 



ว่าที่ร้อยโท ภูมินันท์ พรชีวโชต ิ
ปลัดเทศบาล  

เลขานุการกองทุนฯ 

นางวิรัตน์  ร่วมกระโทก 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  

ผู้ช่วยเลขานุการ กองทุนฯ 

นางกุลภัส กกสันเทียะ 
ผอ.กองคลัง 

ผู้ช่วยเลขานุการ กองทุนฯ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 



นางบุษบา โชติจันทึก 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

นางสาวอรุณโรจน์  รุ่งเรือง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

พ.จ.อ.มนตรี  แดงสูงเนิน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 

นางสาวเอื้อมอุรา บุญมี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 

น.ส.นริศา จันทร์รองศรี 
รองปลัดเทศบาล ฯ 



นางสาวจรัญญา  อิ่มวิเศษ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

นางเจนจิรา  ญาณวารี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

นางสาวยุภาพร โหมดสันเทียะ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 



กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสงูเนิน 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
 
 

งบประมาณ 

ปี  2564     จ านวน 429,975  บาท 

4 ธ.ค. 2563 



ปี  2564 จ านวน  400,000.-บาท 

 
 
 

เทศบาลต าบลสูงเนินสมทบอีก 50 % 
โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายตาม 

แผนงาน/โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ 
ที่ได้ก าหนดขึ้นโดยครอบคลุม 

 
 
 

28 ธ.ค. 2563 ร้อยละ 93 



งบประมาณ ปี 2564 

 
-ยอดคงเหลือยกมาจาก ปีงบประมาณ  2563  (30ก.ย.63) 98,340.09บาท 
-เงินจัดสรรจากสปสช.ป2ี564 ( 4 ธ.ค. 63 )    429,975 บาท 
-เทศบาลสมทบ (28 ธ.ค. 63)    400,000บาท 
   
 รวมงบประมาณ ปี2564   928,315.09 บาท 



แผนโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 10(1) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงวัย และคนพิการ เทศบาล
ต าบลสูงเนิน ประจ าปีงบประมาณ  2564 

กองสาธารณสุขฯ 229,500 บาท 
 

2 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกแบบบูรณาการ กองสาธารณสุขฯ 184,560 บาท 

3 โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพรวมพลคนสูงเนินฯ  กองสาธารณสุขฯ 42,405 บาท 

4 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันพลัส  รพ.สูงเนิน 28,160 บาท 

5 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 
0-3 ปี เขตเทศบาลต าบลสูงเนิน ปี ๒๕๖4  

รพ.สูงเนิน 
 

26,960 บาท 
 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุข
และอย.น้อยในโรงเรียน 

รพ.สูงเนิน 
 

33,200 บาท 
 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ
สามเณร  

รพ.สูงเนิน 
 

47,650 บาท 
 

รวม 63.82% 592,435 
บาท 



แผนโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 

10(2) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความ
บกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มประชาชนทั่วไป 
เทศบาลต าบลสูงเนิน  

กองสวัสดิการสังคม 
 

94,320 บาท 
 

2 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  แก่
ประชาชน(ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา)  

ชุมชน 
บ้านเหล่าพัฒนา 

10,000 บาท 
 

3 โครงการ ลด ละ เลิกเบาหวานเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน กลุ่มกัลยาณมิตร 
สูงเนิน 

32,040 บาท 
 

รวม  14.69% 136,360 
บาท 



แผนโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 

10(3) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการออกก าลังกายแบบเดิน-วิ่ง slow jogging ฯ ชมรมผู้สูงอายุ 
ทต.สูงเนิน 

18,620 บาท 
 

2 โครงการเข้าวัดฟังธรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี 
 

ชมรมผู้สูงอายุ 
ทต.สูงเนิน 

12,320 บาท 
 

รวม 3.33 % 30,940 บาท 
 



แผนโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 

10(4) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลสูงเนิน 
   
- จัดประชุม , รับการตรวจประเมิน , รับการตรวจ

เยี่ยมจากหน่วยงานอ่ืนๆ , ค่ารับรองการประชุม 
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ,

คณะอนุกรรมการและคณะท างาน  
- จัดท าแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลต าบลสูงเนิน 
 

กองทุนฯ และ 
กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบล 
สูงเนิน 
 

118,580 บาท 
 

รวม  (429,975 + 400,000)  829,975 บาท 
 

14.29 % 118,580 
บาท 



แผนโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 

10(5) 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณี
เกิดโรคระบาด  หรือภัยพิบัติ  

กองสาธารณสุขฯ 
 

๕๐,๐๐๐ บาท 
 

รวม 5.39 % 50,000บาท 



แผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเภท
กิจกรรม 

งบประมาณ ร้อยละ 

10(1) 592,435 บาท 63.82 

10(2) 136,360 บาท 14.69 

10(3) 30,940 บาท 3.33 

10(4) 118,580 บาท (ค านวณจากงบประมาณ  
ข้อ 2 ถึง ข้อ 3) 

14.29 
 

10(5) 50,000บาท 5.39 

รวม 928,315 บาท 100 


