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คู่มือโครงการตัวอย่าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
จัดพิมพ์เผยแพร่โดย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น 3
ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 8870-4 โทรสาร 0 4424 8870
เวปไซต์ http://korat.nhso.go.th

ที่ปรึกษา
นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายแพทย์สําเริง แหยงกระโทก
ประธานคณะกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
ในระบบหลั
กประกั
นสุขภาพถ้วนหน้า นเขต 9 นครราชสีมา
โครงสร้างการบริ
หารจั
ดการภายในของกองทุ
แพทย์หญิงลลิตยา กองคํา
รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 9 นครราชสีมา
หารจัดการกองทุนหลักประกั
สุข้อภาพในระดั
งถิ่นหรืกอประกั
พื้นที่ นดํสุาเนิ
นการภายใต้
นายวีระชัในการบริ
ย ก้อนมณี
ผู้ช่วนยผู
ํานวยการสํบานัท้กองานหลั
ขภาพแห่
งชาติประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
เขต 9 นครราชสีมา
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
คณะผู้จัดวทํนท้า องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่
่อง 9การกํ
าหนดหลั
นายสวัสดิ2.์ชัยเอกสารแนบท้
คล้ายทอง ายประกาศคณะกรรมการหลั
สํานักงานหลักกประกั
ประกันนสุสุขขภาพแห่
ภาพแห่งงชาติ
ชาติ เรืเขต
นครราชสี
มา กเกณฑ์เพื่อ
สนั
บสนุนให้องค์กธํรปกครองส่
หารจันดสุการกองทุ
หลักประกั
สุขภาพในระดั
นางสาวกานดา
ารงวงศ์สวัวสนท้
ดิ์ องถิ่น ดําสํเนิานนังานและบริ
กงานหลักประกั
ขภาพแห่นงชาติ
เขต 9นนครราชสี
มา บท้องถิ่น
หรื
อพืด้นาที่ พ.ศ.
บเงิน การเก็บรัจักงษาเงิ
นางธิ
จันทิน2557
มาธรเรื่อง หลักเกณฑ์ การรัภาคประชาชน
หวัดสุนรการจ่
ินทร์ ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุ
มและป้อางกั
นโรคภายใต้
นางนริศรา
แก้วสุวรรณ์ กรรมการส่งเสริเทศบาลตํ
บลพุ
ทไธสง จังคหวัณะกรรมการหลั
ดบุรีรัมย์ กประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื
่อง การจัแมลงทั
ดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุนหลัตัวกแทนอาสาสมั
ประกันสุขภาพในระดั
บท้อขงถิจั่นงหวั
หรืดอบุพืร้นีรทีัม่ ย์พ.ศ. 2557
นางนารี
บ
ครสาธารณสุ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ภาพแห่งชาติกเรืประกั
่อง การกํ
าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
นางสาวเบญญาภา
มะโนธรรม
ศูนนย์สุปขระสานงานหลั
นสุขภาพฯ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจั
การกองทุ
ประกั
นสุขภาพในระดั
อําดเภอปั
กธงชันยหลั
จังกหวั
ดนครราชสี
มา บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
นายไพริ
น อดุลย์สุข
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ท้อกงถิารบริ
่นหรืหอารส่
พื้นทีว่นตํ
(ฉบัาบลดงอี
บปรับปรุ
ง พ.ศ.2557)
นางสาวอุ5.บล คู่มรัือกปฏิ
พร้าบัติงานกองทุนหลักประกั
ศูนนย์สุพขัฒภาพในระดั
นาเด็กเล็กบองค์
จาน
จังหวัดบุรีรัมย์
นางจิรประภา ทามาศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดงอีจาน จังหวัดบุรีรัมย์
นางรติ ย่อมสูงเนิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแก้ง จังหวัดชัยภูมิ
นางอํานวย รัตนโคตร์
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
นายทองด้วง แย้มงาม
ภาคประชาชน จังหวัดสุรินทร์
นายประยงค์ ทองพระพักตร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเทพพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

7
2
นางสาวฐิติมา ปัญญะสังข์
นางจุฬาพร นาที
นางพิณีวรรณ์ บูรณ์เจริญ
นางเรวดี ถนอมสินธ์
นายค้ํา วิชาพูล
นางอํานวย ศรีคล้าย
นายประจักษ์ นาครินทร์
นายประวิตร เขาเลิศ
นางเบญจลักษณ์ เห็นได้ชม
นางปารณีย์ ศกุนตนาค
นายประยงค์ แก้งคํา
นายประเสริม เสาวโร
นายปัญญา โขงรัมย์
นางเฉลิมศรี ยิ่งยงยุทธ
นางยุพิน คําแก้ว
นางสมพาน มีแก้ว
นายเมธา ประทุม
นายวิชัย ชาวสวน
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นายวิทูรย์ จุลบท
ภายในของกองทุ
น
น
นางสาววรวรรณ บุญมี
นางกัลยา ขาวเขียว
า กงทองประกาศและ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีนางธั
่ ดํปาระกาศและ
เนินนินดการภายใต้
นางสาวสุวิมล ชิดชอบ
นายณัฐพัฒน์ ทามาศ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กเกณฑ์
นให้อเประไพวั
งค์
พื่อกสนั
ร บชสนุ
นางปราณี
รพันนให้ธ์ องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือนางกชนิ
พื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อภงถิา 2557
่นหรื
อพืน้นิจที่ พ.ศ. 2557
นราพิ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาตินายอํ
เรื่อกงาเกณฑ์
่อ ่เจริญกเกณฑ์เพื่อ
พัการกํ
นธ์ เาพืหนดหลั
อยู
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลันางอทิ
กประกับตนท้ยา
สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
โอชกระ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัเดรีทํยนาบัญมัชีง่ แพิละรายงาน
นางทุ
มาย
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขนางสุ
ภาพแห่
ก
ประกั
ง
ชาติ
น
สุ
ข
ภาพแห่
พัตรา จิตแกล้
ว งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืนายธั
อพื้นทีญ่ ญา
พ.ศ. 2557
ประวรรณรัมย์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บ
สนุ
ก
เกณฑ์
น
ให้
อ
เ
งค์
ร ยบสนุนให้องค์กร
่อกสนั
นางประมวล พืมาลั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีชํหรื
่นหรือนายธํ
พื้นทีบา่ ท้(ฉบั
่ 2)
รงค์
านิอจพืศิ้นลทีป์่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาดี จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตําบลคาละแมะ จังหวัดสุรินทร์
ตัวแทนผู้สูงอายุตําบลนาดี จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
ตัวแทนผู้สูงอายุตําบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตําบลบ้านแก้ง จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตําบลดงอีจาน จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาราก จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทัพรั้ง จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงอ้อ จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพะโค จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลุ่งประดู่ จังหวัดนครราชสีมา
ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตําบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
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บทนํา
ตามที่ ค ณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ อ นุ มั ติ ให้ ดํ า เนิ น การตามมาตรา 47 แห่ ง พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย
ได้รับ งบเหมาจ่ายรายหั ว จากสํ านักงานหลั กประกัน สุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่เข้ าร่วม
ดําเนินการสมทบเงินเข้ากองทุน เพื่อสนับสนุนให้ทุกกองทุนดําเนินกิจกรรมสําคัญ ประกอบด้วย
(1) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต
(2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดําเนินงานตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพืน้ ที่
(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
(5) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ งเสริม กิ จ กรรมในการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาสาธารณสุ ข ได้ต ามความจําเป็ น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
บทบาทสําคัญของกองทุน คือการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุน ผ่านหน่วยบริการ สถานบริการ
หน่ วยงานอื่ น องค์ ก รภาคประชาชน และกลุ่ ม ประชาชน โดยการเสนอโครงการต่ อ คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณนําไปใช้โครงสร้
ในกิจกรรม
สร้างเสริ
ภาพ ป้องกันโรค ฟื้นนฟูสมรรถภาพ และรักษาปฐมภูมิเชิง
างการบริ
หารจัมสุดขการภายในของกองทุ
รุก สําหรับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่ ม ประชาชนทั
ี ภ าวะเสี่ นย หลั
ง ซึก่ งประกั
โครงการดั
ง กล่ า ว ทีบ่ คท้ณะกรรมการกองทุ
มั ติ นั้ น ปต้ระกาศและ
อ งเป็ น ไปตาม
ในการบริ่หว ไปที
ารจัด่ มการกองทุ
นสุขภาพในระดั
องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินนอนุ
การภายใต้
วัระเบี
ตถุปยระสงค์
บ คู่มือขดัองการจั
งนี้ ดการตั้งกองทุน และสอดคล้องกับประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ดังนั้น การส่งเสริมให้หน่วยงาน และองค์กรประชาชน ให้สามารถเสนอโครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาศักยภาพของกรรมการกองทุน
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
การพัฒนารูปแบบตัวอย่างโครงการ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จึงเกิด
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ขึ้นมา เพื่อเป็นหนึ่งในสิ่งสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน และองค์กรประชาชน ได้เกิดแนวคิด และตัวอย่างในการจัดทํา
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
โครงการ เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยโครงการตัวอย่าง
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดังกล่าว เกิดจากตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยบริการ ตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนศูนย์พัฒนา
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เด็กเล็ก และตั วแทนภาคประชาชน ในจังหวัดนครราชสี ม า บุรีรัม ย์ สุริน ทร์ และจังหวัดชั ยภู มิ ร่วมกันรวบรวม
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
แผนงาน โครงการในพื้นที่ ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในพื้นที่ จัดกลุ่มโครงการตัวอย่างตามกลุ่มประชาชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
เป้าหมายในพื้นที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา หวังเป็นอย่ายิ่งว่า โครงการตัวอย่างที่ได้
พ.ศ. 2559
พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต่อไป
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สิงหาคม 2559
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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บทที่ 1

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
จากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 47 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อาศัยอํานาจตามมาตรา 18 (4) (8)
(9) กําหนดหลักเกณฑ์ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและประสาน
และกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหากําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการดําเนินกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่มาก่อนแล้ว และมีการจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
มีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในพื้นที่ มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตามอัตราส่วนที่กําหนด ซึ่งจะเห็น
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ได้ว่า เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
โรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด ในแต่ละปีงบประมาณ เช่นในปีงบประมาณ 2557
1.ดสรรเป็
ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่้นทีงชาติ
เรื่อง การกํ
าหนดหลั
เพื่อสนับสนุ
กรอ
ได้รับการจั
นเงิน 45 บาทต่กประกั
อประชาชนในพื
่หนึ่งคน
นอกจากนี
้ยังกมีเกณฑ์
เงินสมทบจากเงิ
นอุนดให้หนุองค์
นหรื
ปกครองส่วนท้่ได้อรงถิับ่นจากองค์
ดําเนินการบริ
งานและบริ
ารจัาบลหรื
ดการกองทุ
นหลักประกั
ขภาพในระดั
บท้อองถิงถิ่น่นรูหรื
อพื้นที่น่ พ.ศ. 2557
งบประมาณที
หารส่วหนตํ
อเทศบาลหรื
อองค์นกสุรปกครองส่
วนท้
ปแบบอื
ตามที่
2.
เอกสารแนบท้
า
ยประกาศคณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
ง
ชาติ
เรื
อ
่
ง
การกํ
า
หนดหลั
ก
เกณฑ์
เ
พื
่อ
กฎหมายบัญญัติ เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น และรายได้อื่นๆหรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของ
สนั
บสนุ
นให้กประกั
องค์กรปกครองส่
ดําเนินนงานและบริ
ดการกองทุ
กประกั
สุขภาพในระดับท้วอนงถิ่นแต่ใน
กองทุ
นหลั
นสุขภาพ ดัวงนท้
นั้นองถิที่ม่นาของเงิ
และทรัพย์สหินารจั
ของกองทุ
นหลันกหลั
ประกั
นสุขนภาพมาจากหลายส่
หรื
ง หลั
กเกณฑ์ การรับนเงิทีน่ได้การเก็
รักษาเงิน การจ่
ายเงิ
น การจั
าบัญชีชแาติ
ละรายงาน
ปัจอจุพืบ้นันทีส่ว่ พ.ศ.
นใหญ่2557
หรือเกืเรือ่อบทั
้งหมดจะมาจากเงิ
รับจัดบสรรจากกองทุ
นหลั
กประกั
นสุดขทํภาพแห่
และเงินสมทบ
กรรมการส่
มและป้
องกันโรคภายใต้
กประกั
งชาติ หาร
จากเงินอุ3.ดหนุประกาศคณะอนุ
น หรืองบประมาณที
่ได้รงับเสริ
จากองค์
กรปกครองส่
วนท้อคงถิณะกรรมการหลั
่นที่มีความประสงค์
เข้านดํสุาขเนิภาพแห่
นงานและบริ
ง การจัดบริ
ารสาธารณสุ
ขของกองทุนหลัในรายจ่
กประกัานยงบกลางประเภทรายจ่
สุขภาพในระดับท้องถิ่นายตามข้
หรือพื้นอทีผู่ กพ.ศ.
จัเรืด่อการกองทุ
น กโดยตั
้งงบประมาณสมทบไว้
พัน 2557
ร้อยละ 30 – 60 ตาม
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
่อง การกํโดยเงิ
าหนดหลั
กเกณฑ์นเมีพืว่อัตสนั
สนุนให้ในการใช้
องค์กร
ประเภทและขนาดขององค์
กรปกครองส่กวประกั
นท้องถินสุ่นขทีภาพแห่
่เข้าร่วมดํงชาติ
าเนินเรืงาน
นของกองทุ
ถุปบระสงค์
ปกครองส่
วนท้องถิ
าเนิบนสนุ
งานและบริ
หารจั
ดการกองทุ
นหลักประกัขนของหน่
สุขภาพในระดั
บท้องถิหรื่นหรื
อพื้นที่ (ฉบั
จ่ายที่สําคัญ
คือ่นเพื่อดํสนั
นและส่งเสริ
มการจั
ดบริการสาธารณสุ
วยบริการ
อสถานบริ
การบที่ 2)
หรือ
พ.ศ.วยงานสาธารณสุ
2559
หน่
ข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดําเนินกิจกรรมด้าน
คู่ม้นือทีปฏิ่ เพืบัต่อิงให้านกองทุ
กประกั
ท้องถิ
่ (ฉบับปรับปรุ
สาธารณสุ5.ขในพื
กลุ่มแม่นแหลั
ละเด็
ก กลุน่มสุผูขส้ ภาพในระดั
ูงอายุ กลุ่มบคนพิ
การ่นหรืกลุอ่มพืผู้น้ปทีระกอบอาชี
พทีง่มพ.ศ.2557)
ีความเสี่ยง และกลุม่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังแสดงในแผนภาพ
กรอบแนวคิดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ภายในของกองทุ
น
น
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กรอบแนวคิดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่

จากแนวคิดของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดังกล่าว ประกอบกับข้อที่ 4
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีตามประกาศคณะกรรมการหลั
่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ
ส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้ความ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
สนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กนร
เห็นบชอบของคณะกรรมการกองทุ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือแห่
พื้นงทีชาติ
บ่ ท้พ.ศ.
องถิจึ2557
่นงหรื
อ
พื
น
้
ที
่
พ.ศ.
2557
ทําให้การกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ขึ้นมา ตามแผนภาพ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติโครงสร้
เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
เ
า
พื
หนดหลั
่อ หารจักดเกณฑ์
เพื่อ
างการบริ
การภายในของกองทุ
น ซึ่งประกอบไปด้วย
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุน ขับเคลือ่ นให้กองทุน ฯ ทํา
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ1.าบัญองค์
ชีและรายงาน
าที่ตกรงตามวั
ประสงค์งขชาติ
องการจัดตั้ง ดําเนินการรับเงิน จ่ายเงินของกองทุน ให้กับหน่วยงาน และองค์กร
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขหน้
ภาพแห่
ประกั
งชาตินสุตขถุภาพแห่
อรับเงินประมาณของกองทุน ฯ ตามแผนงาน โครงการ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืประชาชนที
อพื้นที่ พ.ศ.่ข2557
มีพืก่อกลไกระดั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น2.ให้อเงค์
ร บสนุบนจัให้งหวั
สนั
องค์ดกคืรอ ทีมจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อนําหน้าที่ใน
ษา
ญหาการดํ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อําปรึ
งถิบ่นทีกหรื
่ (ฉบั
บที่ 2) าเนินงานของกองทุน เป็นครู ก. พัฒนาศักยภาพของกรรมการกองทุน และทํา
่นหรือการให้
พื้นทีบ่ ท้ค(ฉบั
่ 2)อพืแก้้นไทีขปั
หน้าที่ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของกองทุน
ลไกระดับอําเภอ คือ ศูนย์เรียนรู้ระดับอําเภอ ซึ่งเป็นกองทุนที่ศักยภาพสูงสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบั
บปรั3.บปรุมีงกพ.ศ.2557)
+
(A ) ทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้คําปรึกษา หรือตัวอย่างการดําเนินงานให้แก่กองทุนในพื้นที่อําเภอ
4. สร้างกลไกในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน โดยสร้างทีมประเมินผลระดับอําเภอ ทําหน้าที่
ออกประเมินกองทุน ทุกแห่งที่อยู่ในอําเภอ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเมินการบริหารจัดการกองทุน ประเมินผลตําบล
จัดการสุขภาพตนเอง (ตสต.) ค้นหากองทุนในอําเภอ ที่มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม หรือนวัตกรรม ตาม
กลุ่มเป้าหมาย ที่โดดเด่นสามารถเป็นต้นแบบให้เรียนรู้ได้

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

8

7

7

8

ขั้นตอนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
ภายใต้ประกาศและระเบียบ คู่มือ ที่ใช้ประกอบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ จึงประกอบไปด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พนักงานของหน่วยงาน
ทําหน้าที่
- เป็นผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงิน จ่ายเงิน ของกองทุน ฯ
- เป็นผู้ลงนามเบิกถอนเงินจากบัญชีของกองทุน ฯ ตามประกาศ ระเบียบที่กําหนด
- เป็นผู้จัดทําบัญชีรับเงิน จ่ายเงิน ของกองทุน ฯ
2. คัดเลือกกรรมการกองทุน ฯ ตามประกาศ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ส่งให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขตพื้นที่ ลงนามแต่งตั้งกรรมการ
3. คณะกรรมการกองทุน จัดทําระเบียบ เพื่อบริหารจัดการกองทุน ฯ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และระเบียบอื่น ที่เกี่ยวข้อง
4. ประธานกองทุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามความจําเป็นของพื้นที่
5. ประชุมกรรมการกองทุน เพื่อดําเนินงานตามประกาศ ฯ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่สนับสนุนไป มีเงินเหลือให้ส่งคืนกองทุน หากแผนงานยังไม่
ดํนาเนินการให้เสนอกรรมการ ให้ยกเลิกและส่งเงินคืนให้กองทุน หรือให้แจ้งขอขยายเวลาจากกรรมการ
ภายในของกองทุ
น
2. สรุปสถานะการเงินไตรมาส 4 ของปีงบประมาณให้ คกก.เห็นชอบ
3. ประเมินผลการดําเนินของตนเอง ของปีงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนทุกคน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน4.การภายใต้
ประกาศและ4 ของปีงบประมาณให้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ไม่เกิน 30 วัน
ส่งรายงานไตรมาส
หลังสิ้นไตรมาส
งพืรายงานรายปี
วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ขอ้ มูลทั่วไป ข้อมูลการเงิน และข้อมูลแผนงาน/
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น5.ให้อส่เงค์
่อกสนั
ร บสนุนให้ซึอ่งงค์ประกอบด้
กร
ให้2557
าํ นักองานหลั
กประกั
นสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือโครงการ
พื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ
่นสหรื
พื้นที่ พ.ศ.
2557
6. เตรี
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อยมรับการประเมิ
กเกณฑ์เพืน่อผลการดําเนินงานกองทุน ประจําปี โดยทีมประเมินระดับอําเภอ (คัดเลือกกองทุน
ด่นระดั
อํภาพในระดั
า่นเภอประจํบางบประมาณ)
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลัดีกเประกั
บนท้สุบอขงถิ
ท้องถิ่น
7.
ปรั
บ
ปรุ
ง
จํ
า
นวนประชากรปี
งบประมาณถัดไป ลงในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขhttp://korat.nhso.go.th
ภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งภายในวั
ชาติ นที่ 30 กันยายน ของปี เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรเงินปีงบประมาณถัดไป
8. หากมี
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินกองทุน ให้ทําหนังสือพร้อมแนบสําเนาหน้าสมุดเงินฝาก แจ้งเขต
ภายในวั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กเกณฑ์
นนให้ทีอ่ 15
เงค์
พื่อกตุสนั
รลาคม
บสนุของปี
นให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ขั้นตอนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ ระหว่างปี
นงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัการดํ
บปรุงาเนิพ.ศ.2557)
เป็นการดําเนินงานภายใต้ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปรายละเอียด ดังแผนภาพ แนวทางการ
ดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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  สรุปสถานะการเงินไตรมาส 4 ให้ คกก.เห็นชอบ
  ประเมิน ตนเองไตรมาส 4 โดย คกก.ทุกคน

  สรุปสถานะการเงินไตรมาส 3 ให้ คกก.เห็นชอบ
  ประเมิน ตนเองไตรมาส 3 โดย คกก.ทุกคน

ก.ย.

  ส่งรายงานไตรมาส 4 ให้ สปสช.เขต 9
  ส่งรายงานรายปี 3 ส่ว น ได้แก่ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
การเงิน และข้อมูลแผนงาน/โครงการ ให้สปสช.

ส.ค.

  บันทึกข้อมูลบัญชี/โครงการ

ก.ค.

  บันทึกข้อมูลบัญชี/โครงการ

มิ.ย.

  ส่งรายงานไตรมาส 3 ให้ สปสช.เขต 9
  บันทึกผลประเมินตนเอง และข้อมูลบัญชี/โครงการ

พ.ค.

  บันทึกข้อมูลบัญชี/โครงการ

  บันทึกข้นอมูลบัญชี/โครงการ
โครงสร้างการบริหารจัเม.ย.
ดการภายในของกองทุ
2 ให้ สปสช.เขต 9
  สรุปสถานะการเงิ
ไตรมาส
2 ให้ คกก.เห็
นชอบ
ในการบริหนารจั
ดการกองทุ
นหลั
กประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรื อส่บังนพืรายงานไตรมาส
้ทึนกทีผลประเมิ
่ ดําเนินนตนเอง
การภายใต้
ประกาศและ
มี
.
ค.
และข้อมูลบัญชี/โครงการ
  ประเมิน ตนเองไตรมาส 2 โดย คกก.ทุกคน

ระเบียบ คู่มือ ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
บันทึกข้อมูลบับญท้ชีอ/โครงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนก.พ.
หลักประกันสุขภาพในระดั
งถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
  าบัยเงิ
นทึนกข้การจั
อมูลบัญดชีทํ/าโครงการ
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บม.ค.
รักษาเงิน การจ่
บัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง สรุการจั
ดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิส่่นงรายงานไตรมาส
หรือพื้นที่ พ.ศ.
2557
1 ให้ สปสช.เขต 9
ปสถานะการเงินไตรมาส 1 ให้ คกก.เห็นชอบ
ธ.ค.
ประกาศคณะกรรมการหลั
กเกณฑ์
่อสนัอบมูลสนุ
องค์กร
  บัานหนดหลั
ทึกผลประเมิ
นตนเองเพืและข้
บัญนชีให้
/โครงการ
  ประเมิ4.น ตนเองไตรมาส
1 โดย คกก.ทุกคน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกํ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.
2559
  สปสช.เขต 9 สนับสนุนงบประมาณ
  แจ้งผลการอนุมัติแผนงาน/โครงการให้ผู้ดําเนินงาน
พ.ย.บท้องถิ่นหรื
่มือดทํปฏิ
นหลักนประกันสุขภาพในระดั
พื้นทีสมทบ
่ (ฉบับบันปรัทึกบข้ปรุ
  ออปท.
อมูลงบัพ.ศ.2557)
ญชี/โครงการ
ทราบ5.พร้อคูมจั
า บันบทึัตกิงข้านกองทุ
อตกลง และโอนเงิ
  จัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม
  เสนอ คกก.กองทุน พิจารณาอนุมัติ

ต.ค.

รายงาน แผนงาน/โครงการ ให้ สปสช.เชต 9 ทราบ
โดยการบัน ทึกลงในโปรแกรม

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

10

7

10

7

รายงาน ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่
หมวด

รายงาน

เก็บไว้ที่กองทุน

ส่งให้เขต

การเงิน

การเบิกจ่ายเงินรายเดือน

พิมพ์ออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม
เก็บใส่แฟ้ม รอตรวจสอบ

ไม่ต้องส่ง

การเงิน

การเบิกจ่ายรายไตรมาส

พิมพ์ออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม
เก็บใส่แฟ้ม รอตรวจสอบ

ภายใน 30 วันนับจาก
วันสิ้นไตรมาส

การเงิน

การเบิกจ่ายสรุปรายปี

พิมพ์ออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม
เก็บใส่แฟ้ม รอตรวจสอบ

แนบไฟล์ และส่งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี

พิมพ์ออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม
เก็บใส่แฟ้ม รอตรวจสอบ

แนบไฟล์ และส่งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี

กิจกรรม/ การดําเนินแผนงาน/โครงการ/
โครงการ กิจกรรม

ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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บทที่ 2
การเขียนโครงการขอรับงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หลักสําคัญของการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คือต้องใช้จ่ายภายใต้รายการ
และอัตรา ภายใต้แผนงาน โครงการ ที่กรรมการอนุมัติ ซึ่งการจ่ายเงินออกจากกองทุน มีอยู่ 5 ลักษณะภายใต้ ข้อ 7
ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ข้อ 7 (1) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่ม
คนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุม่ ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อ 7 (2) เพือ่ สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดําเนินงานตามแผนงาน
หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ วัสดุที่มี
ลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้โครงสร้
อยู่ในความดู
แลและบํ
รักษาของกลุ่มหรือองค์
างการบริ
หารจัาดรุงการภายในของกองทุ
น กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่
ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ
ข้อ 7 (3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
นสุขนภาพในระดั
่ ดํนาเนิ
การภายใต้
และการรักษาพยาบาลระดั
บปฐมภูมนิเหลั
ชิงรุกกประกัของศู
ย์เด็กเล็กหรืบอท้ศูอนงถิย์่นชหรื
ื่ออือ่นพืที้น่ดทีําเนิ
กิจนกรรมเกี
่ยวกัปบระกาศและ
การพัฒนาและ
ระเบี
ย
บ
คู
ม
่
อ
ื
ดั
ง
นี
้
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพั
ฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกผูประกั
้สูงอายุ
ตามหลั
กเกณฑ์
ที่สํานัเพืก่องานกํ
หนด
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุแขละคนพิ
ภาพแห่กงารในชุ
ชาติ เรืม่อชน
ง การกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์
สนับาสนุ
นให้อเป็งค์นกเงิรน
ไม่
น้อยกว่าวร้นท้
อยละ
รายรับของกองทุ
หลักประกั
นสุกขประกั
ภาพในแต่
ละปีงบประมาณนั
ปกครองส่
องถิ่น15 ดํของเงิ
าเนินนงานและบริ
หารจัดนการกองทุ
นหลั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ้น่ หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2.
ยประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
สุขภาพแห่
เรื่อนงสุการกํ
าหนดหลั
ข้อ 7เอกสารแนบท้
(4) เพื่อสนับาสนุ
นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรื
อพัฒนนากองทุ
นหลังชาติ
กประกั
ขภาพให้
มีประสิกเกณฑ์
ทธิภาพเพื่อทั้งนี้
สนั
บสนุเกินนให้ร้ออยละ
งค์กรปกครองส่
องถิบของกองทุ
่น ดําเนินนงานและบริ
ดการกองทุละปี
นหลังกบประมาณนั
ประกันสุขภาพในระดั
บท้อทงถิี่มีค่นวาม
ต้องไม่
๑๕ ของเงิวนนท้
รายรั
หลักประกัหนารจั
สุขภาพในแต่
้น และในกรณี
หรื
อพืน้นต้ทีอ่ งใช้
พ.ศ.จ่า2557
บเงิน การเก็
น อการจ่
ายเงิน เการจั
ดทําบัญบาทต่
ชีและรายงาน
จําเป็
ยเพื่อซืเรื้อ่อครุง ภหลััณกฑ์เกณฑ์
ที่เกี่ยวข้การรั
องโดยตรง
ครุภบัณรัฑ์กนษาเงิ
ั้นจะต้
งมีราคาไม่
กิน 20,000
อหน่วย โดยการ
3.
ประกาศคณะอนุ
ก
รรมการส่
ง
เสริ
ม
และป้
อ
งกั
น
โรคภายใต้
ค
ณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
งชาติ
จัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ทจี่ ัดหาได้ ให้อยู่ในความดู
แลและ
เรื
อ
่
ง
การจั
ด
บริ
ก
ารสาธารณสุ
ข
ของกองทุ
น
หลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพในระดั
บ
ท้
อ
งถิ
น
่
หรื
อ
พื
น
้
ที
่
พ.ศ.
2557
บํารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
โรคระบาดหรื
อภัดยการกองทุ
พิบัติในพืน้นหลั
ที่ กให้ประกั
คณะกรรมการกองทุ
ารณาอนุ
ยเงินบกองทุ
ปกครองส่ข้วอนท้7 อ(5)
งถิ่น กรณี
ดําเนิเกินดงานและบริ
หารจั
นสุขภาพในระดับนท้พิอจงถิ
่นหรือพืม้นัตทีิจ่า่ (ฉบั
ที่ 2) น
เพื่อสนั2559
บสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น เหมาะสม และทันต่อ
พ.ศ.
สถานการณ์
5. ได้คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
จะเห็นได้ว่า การใช้จ่ายเงินตามประกาศ ฯ ปี 2557 ที่กําหนดให้ใช้จ่ายภายใต้รายการและอัตราที่กรรมการ
อนุมัติ จึงไม่สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายข้ามรายการที่ขอ หรือนําไปจ่ายเกินกว่าอัตราที่กรรมการอนุมัติได้ รวมทั้งการนําไป
จ่ายในรายการที่ไม่ได้เขียนขออนุมัติจากกรรมการ เพราะฉะนั้นการจัดทําแผนงาน โครงการเสนอต่อกรรมการ จึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่โครงการนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต้องมีการแจงรายการและอัตราที่จะ
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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เสนอขอต่อกรรมการกองทุน และโครงการนั้น ต้องเป็นโครงการที่ลงไปทํากับกลุ่มเป้าหมาย โดยตรง ดังแสดงใน
แผนภาพ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ภายในของกองทุ
น
น

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กการบริปหระกาศและ
ารจัดการแผนงานโครงการ ของกองทุน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินหลั
การภายใต้
1. ทบทวนแผนงาน/โครงการในปีที่ผ่านมา
กําหนดกรอบแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณใหม่
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร2. บสนุ
นให้องค์กร
มพันธ์ ให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน/
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ3.พื้นทีประชาสั
่ พ.ศ. 2557
ัฒการกํ
นาเด็เาพืกหนดหลั
กรประชาชน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติศูนเรืย์่อกพงเกณฑ์
่อเล็ก/องค์
กเกณฑ์
เพื่อ กลุ่ม ชมรม ให้เสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กาํ หนดตามประกาศ ฯ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น 4. กรรมการฯ
บท้องถิ่น พิจารณารายะเอียดโครงการ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและลักษณะการจ่าย
5ประเภท
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
อนุมงัตชาติ
ิโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สอดคล้องกับแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข5.ภาพแห่
มชน หรือปัญหาสุขภาพของชุมชน
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืแผนสุ
อพื้นทีข่ ภาพชุ
พ.ศ. 2557
จัดนทํให้
าข้อองค์
ตกลง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร6. บสนุ
กร เบิกจ่ายเงิน โดยใช้เงินคงเหลือปีที่แล้ว ไม่ต้องรอเงินที่สปสช.จะส่งให้ในปี
ทึกบโครงการในระบบโปรแกรมบริ
หารจัดการกองทุน
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
ที่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ7.พื้นทีบั่ น(ฉบั
8. ติดตามและประเมินผล เข้าไปปิดโครงการในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุน
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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หลักการเสนอโครงการเสนอกรรมการกองทุน เพื่อขอรับงบประมาณ
1. ใช้แบบเสนอแผนงาน โครงการ ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กําหนด (ภาคผนวก 2) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ส่วนที่มีความสําคัญ 3 ส่วน
2. กําหนดกิจกรรมให้ชัดเจนว่าจะทําเรื่องอะไร
3. กลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการ หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมทีก่ ลุ่มเป้าหมายต่างกันมาก
4. กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ภายในกรอบที่สามารถทําได้
- อย่าเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน
- อย่าเป็นกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มตนเองเพียงอย่างเดียว
- สําหรับภาคประชาชน ไม่เป็นกิจกรรมด้านการรักษา และฟื้นฟู ที่ถูกกําหนดให้ทําโดยวิชาชีพ
- กิจกรรมทีท่ ําต้องซ้ําเสริมในส่วนที่ภาระงานปกติที่ยังไม่สําเร็จหรือไม่ครอบคลุมเป้าหมายหรือ
เกินกว่าเป้าหมายปกติในภาระงานประจํา
5. กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานให้ชัดเจน
6. แจงรายการ และอัตราค่าใช้จ่าย ที่จะเสนอต่อกรรมการกองทุน
7. เรียนรู้การเก็บหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติ
8. วิธีการส่งมอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติ กลับคืนให้กองทุน

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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บทที่ 3
โครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นตัวอย่างโครงการที่รวบรวมขึ้นมา
ภายใต้กิจกรรม
ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เพื่อ
เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น และองค์กรภาคประชาชน ได้ศึกษา
นําไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสนอขอรับเงินงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย
จัดแยกโครงการตามกลุ่มประชาชนที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่

3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
3.4 กลุ่มวัยทํางาน
3.5 กลุ่มผูส้ ูงอายุ
3.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
3.9 โครงการด้านบริหารจัดการกองทุน
ภายในของกองทุ
น
น
ซึ่งสามารถนําไปปรับเพิ่ม ลด รายการ และอัตราค่าใช้จ่ายได้ ตามบริบทของพื้นที่ ตามความเหมาะสม หรือ
บางโครงการ สามารถปรับผูเ้ สนอโครงการได้ ตามบทบาท ขอบเขตความสามารถของแต่ละกลุ่มที่ขอรับงบประมาณ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีดั่ งดํปนีาระกาศและ
้ เนินการภายใต้ประกาศและ

1. หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขของ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กเกณฑ์
นให้ส่อวเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนขให้
องค์กรการบริหารส่วนตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ที่มชี ื่ออื่น) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
เทศบาล
นสาธารณสุ
ขององค์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือผูพื้ส้นูงอายุ
ทีบ่ ท้พ.ศ.
อ/ผูงถิ้พ2557
่นิกหรื
ารอพื(ศู้นนทีย์่ ทพ.ศ.
มี่ ีชื่อ2557
อื่น) สามารถดําเนินการตามกิจกรรมของกองทุน ได้ครบ 4 เรื่อง ได้แก่ สร้างเสริม
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติสุขเรืภาพ
่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
เพื่อ และรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกในพื้นที่
ป้องกั
น่อโรค ฟืก้นเกณฑ์
ฟูสมรรถภาพ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้2.สุอขงถิภาพในระดั
่น กรประชาชน
บท้องถิชมรม
่น กลุม่ ประชาชน หน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน วิทยาลัย วัด สถานีตําบล หรือกอง
องค์
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั่นด/ส่
ทําวบันงานอื
ญชีและรายงาน
งานอื
่น สามารถดําเนินการตามกิจกรรมของกองทุน ได้ 2 เรื่อง ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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โครงการตัวอย่าง
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

16

7

7

16

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพื่อพัฒนาการสมวัย
ปี 2559
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพื่อพัฒนาการสมวัยปี 2559 ในปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงตั้งครรภ์ จํานวน xx คน และครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง
ขณะตั้งครรภ์
2. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและทารกหลังคลอด ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
จิตใจ สังคม โดยการให้การดูแลแบบบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะของหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารก
หลังคลอด ภายใต้ระบบการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบของ อสม.
4. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการของทารกแรกเกิด – 5 ปี
ภายในของกองทุ
น
น

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
- ร่ปวระกาศและ
มกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- แต่
บสนุ
งค์ากทีร่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
งตัน้งเจ้ให้าอหน้
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ2.งถิจั2557
่นดหรื
พื้นที่ พ.ศ. ่อ2557
ทําอโครงการเพื
ขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาตินครชั
เรื่อกงยเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
บุรินทร์
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้3.สุอขงถิ
่น
ขัภาพในระดั
้น่นตอนการดํบาท้เนิองถิ
นงาน
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํกิาจบักรรมที
ญชีและรายงาน
่ 1 : สร้างกระแสการดูแลสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์เมื่อพร้อม การฝากครรภ์เร็ว
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขการดู
ภาพแห่
ประกั
งชาติ
ขภาพแห่
แกลหญิ
งตันง้ สุครรภ์
เพื่อป้งอชาติ
งกันภาวะเสี่ยงและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน แก่ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นาํ ชุมชน เพื่อ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
กนเกณฑ์
นดูแให้ลหญิ
อเงค์
พื่องกตัสนั
ร้งครรภ์
บสนุนในพื
ให้อ้นงค์
ร งต่อข้อมูล จาก อสม. ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง
ร่วบมกัสนุ
ที่แกละส่
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
บที่ โรงเรี
2) ยน พ่อแม่ เพื่อให้ความรูห้ ญิงตั้งครรภ์และสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับการดูแล
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ-พืจั้นดทีกิ่ จ(ฉบั
กรรม
สุขภาพก่อนตั้งครรภ์ ขณะตัง้ ครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังดําเนินงาน
กิจกรรมที่2 : กิจกรรมค้นหาหญิงตั้งครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ไวก่อน 12 สัปดาห์ ดูแลห่วงใย ใส่ใจสุขภาพมารดา
และทารกโดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
- เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินการออกสํารวจ
ค้นหาและประเมินภาวะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ บันทึกลงในแบบสํารวจ เพื่อจัดทําทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- เจ้าหน้าที่ร่วมกับอสม.ติดตามเยี่ยมดูแลหญิงตั้งครรภ์ทุกไตรมาส ไปจนถึงระยะคลอดและหลัง
คลอดและทารกแรกเกิดตามกลุ่มเป้าหมาย
- แนะนําอาหารเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ทุกราย และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการต่ําและซีด
ทุกเดือน
- ประชุมสรุปการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ไวปัญหา,อุปสรรคและการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 3 : จัดอบรมผู้ดูแลเด็ก 0 – 5 ปี อสม.นมแม่ และผู้ดูแลเด็ก เรื่อง “การเลี้ยงดูและส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัย 0-5ปี เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและพัฒนาการสมวัย”โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
- ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก 0 – 5 ปี ในชุมชน อสม.นมแม่ และผู้ดูแลเด็ก เรื่อง “การเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กวัย 0 – 5 ปี”
- ส่งเสริมให้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนและทีมจิตอาสา ดําเนินงานเชิงรุกในชุมชน เรื่อง การ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 0-5 ปี
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
หารจัดการกองทุ
หลั่มกเป้
ประกั
นสุขภาพในระดั
ท้องถิ
หรือxx
พื้นคน
ที่ ดํๆาเนิละนการภายใต้
-ในการบริ
ค่าอาหารกลางวั
น สําหรับนกลุ
าหมายและผู
้ดําเนินบงาน
จํา่นนวน
xx บาท/มื้อประกาศและ
จํานวน xx มื้อ
ระเบียบ คูเป็
่มือนดัเงิงนนี้ xxxxx บาท
- ค่าประกาศคณะกรรมการหลั
อาหารว่างและเครื่องดื่ม สํกาประกั
หรับกลุนสุม่ ขเป้ภาพแห่
าหมายและผู
งานาจํหนดหลั
านวน xx
คน ๆเพืละ
จํากนวน
1.
งชาติ เรืด้ ํา่อเนิง นการกํ
กเกณฑ์
่อสนัxxบบาท/มื
สนุนให้้อองค์
ร
บาทหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่วxxนท้มือ้องถิ่นเป็นดํเงิาเนิน นxxxxx
งานและบริ
- ค่าเอกสารแนบท้
ตอบแทนวิทยากร
จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx
บาทนสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลั
เป็นเงินกเกณฑ์
xxxxxเพื่อบาท
2.
ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
1.2่น x ดํ2.5
ในราคาตารางเมตรละ
เป็นเงิน บxxxxx
สนับสนุน-ให้ค่าอป้งค์ายโครงการฯ
กรปกครองส่ขนาด
วนท้องถิ
าเนิเมตร
นงานและบริ
หารจัดการกองทุxxx
นหลับาท
กประกันสุขภาพในระดั
ท้องถิ่น บาท
ค่าถ่า2557
ยเอกสารประกอบการอบรม
xx บเล่รัมกษาเงิ
ๆ ละนxxการจ่
บาทายเงิน การจัดทําบัญชีแเป็ละรายงาน
นเงิน xxxxx บาท
หรือพื้นที-่ พ.ศ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับจํเงิานนวน
การเก็
- ค่าประกาศคณะอนุ
ปากกา จํานวน กxxรรมการส่
ด้าม ๆ งละเสริxxมและป้
บาท องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุเป็ขนภาพแห่
เงิน xxxxx
3.
งชาติ บาท
- ค่ดาบริ
เกีกยารสาธารณสุ
รติบัตรพร้อมกรอบในการประกวดหนู
ยนมแม่จํานวน
ด ๆอพืละ้นทีxxx
เป็นเงิน xxxxx บาท
เรื่อง การจั
ขของกองทุนหลักประกันสุนข้อภาพในระดั
บท้อxx
งถิ่นชุหรื
่ พ.ศ.บาท
2557
- ค่าประกาศคณะกรรมการหลั
ถ่ายเอกสารคู่มือคัดกรองพักฒประกั
นาการเด็
และส่งงเสริ
ก 0-5 ปีกเกณฑ์
จํานวนเพื่อxxสนัชุบดสนุ
ๆ นละให้xx
4.
นสุขกภาพแห่
ชาติมพัเรืฒ่อนาการเด็
ง การกําหนดหลั
องค์บาท
กร
เป็
น
เงิ
น
xxxx
บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.
2559
6. ผลที
่คาดว่าจะได้รับ
5.
คู่มงือตัปฏิ
บัติงไานกองทุ
นหลั้และสามารถดู
กประกันสุขภาพในระดั
องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
1. หญิ
้งครรภ์
ด้รับความรู
แลสุขภาพตับวท้เองได้
2. หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและบุตร จะได้รับการดูแลสุขภาพทุกช่วงการตัง้ ครรภ์จากภาคีเครือข่าย
สุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
3. ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ในชุมชน อสม.นมแม่ และผู้ปกครอง มีความรู้ในการดูแลสุขภาพและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กวัย 0-5 ปี ได้
4. เด็ก 0-5 ปีได้รับส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส่งเสริมภาวะโภชนาการ และมีพฒ
ั นาการดี สมวัย
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

ภายในของกองทุ
น
น

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
 7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์
และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปญ
ั หาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน – 5
ปี ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อสํารวจค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ และกระตุ้นให้มาฝากครรภ์เร็วที่สุด (ท้องปุบ๊ ฝากปั๊ป)
2. เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์
3. เพื่อควบคุมและป้องกันแก้ไขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์
4. เพื่อให้เด็กในครรภ์ และทารกอายุ 6 เดือน – 5 ปี มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรง น้ําหนักดี
มีพัฒนาการสมวัย
5. เพื่อส่งเสริมให้ชุนชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะของหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก
อายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่สอดคล้องกับโครงสร้
บริบทของชุ
มชนหทัารจั
้งด้าดนสั
งคม วัฒนธรรม ศาสนา
างการบริ
การภายในของกองทุ
น และการประกอบอาชีพ

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
ในการบริ-หร่ารจั
นหลักประกั
นสุขภาพในระดั
ท้องถิ่น่มหรื
พื้นที่ ดํเนืาเนิ
นการภายใต้
ประกาศและ
วมกัดนการกองทุ
ประชุมวางแผน
กําหนดเป้
าหมาย จําบนวนกลุ
เป้าอหมาย
้อหาและรู
ปแบบวิ
ธีการ
ระเบี
คู่มือ ดังนี้
ดําเนิยนบงานโครงการ
- กําหนดคุณสมบัติของกลุ
่มเป้นาสุหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
นหญิงตั้งครรภ์
ีภาวะโลหินตหลั
จางจากการขาดธาตุ
เหล็กบ(Hct
ยกว่อพืา้น33%)
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนิ- นเป็งานและบริ
หารจัทดี่มการกองทุ
กประกันสุขภาพในระดั
ท้องถิน้่นอหรื
ที่ พ.ศ. 2557
เป็
น
หญิ
ง
ตั
ง
้
ครรภ์
ท
ม
่
ี
ด
ี
ช
ั
นี
ม
วลกายต่
า
ํ
กว่
า
เกณฑ์
(BMI
น้
อ
ยกว่
า
19)
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
- เด็วกนท้
อายุ
ปี ที่มีภาวะโลหิ
จาง นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่
องถิ6่นเดืดํอานเนิ–น1งานและบริ
หารจัดตการกองทุ
เด็กกอายุ
อนบ–เงิ5นปีการเก็
ที่มีภบาวะน้
ําหนันกการจ่
ต่ํากว่าายเงิ
เกณฑ์
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง- หลั
เกณฑ์6 เดื
การรั
รักษาเงิ
น การจัดทําบัญชีและรายงาน
- เด็กกรรมการส่
อายุ 6 เดืงอเสริ
น –มและป้
5 ปี ทีอ่มงกัีภนาวะส่
วนสูงต่คําณะกรรมการหลั
กว่าเกณฑ์
3. ประกาศคณะอนุ
โรคภายใต้
กประกันสุขภาพแห่งชาติ
มี
ส
มุ
ด
ฝากครรภ์
,
มี
ส
ต
ู
บ
ิ
ต
ั
ร
ที
อ
่
าศั
ย
อยู
จ
่
ริ
ง
ในเขตองค์
ก
ารบริ
ารส่ว2557
นตําบลนครชัยบุรินทร์
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หพ.ศ.
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิกบประกั
ัติงานตามแผนงานโครงการ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
2.
จั
ด
ทํ
า
โครงการเพื
อ
่
ขอนุ
ม
ต
ั
ต
ิ
อ
่
คณะกรรมการบริ
ประกันสุขบภาพองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหหลัารกองทุ
กประกันนหลั
สุขกภาพในระดั
ท้องถิ่นกหรืารบริ
อพื้นหทีารส่
่ (ฉบัวนตํ
บทีา่ บล
2)
นครชั
ย
บุ
ร
น
ิ
ทร์
พ.ศ. 2559
3. ขั้นคู่มตอนการดํ
เนินงานนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
5.
ือปฏิบัติงาานกองทุ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในวันที่มคี ลินิกฝากครรภ์ สําหรับรายที่มีปัญหา
ภาวะโลหิตจาง และภาวะโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
- คัดกรองเด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี ที่มีภาวะโลหิตจางและคัดกรองเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่มีภาวะ
โภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ ในวันที่มีคลินิกสุขภาพเด็กดี เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- รับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายจาก งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร์
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 น. – 16.00 น.
- จัดทําฐานข้อมูลผูล้ งทะเบียนทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- นัดกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรม
- ประเมินภาวะสุขภาพแรกรับเข้าโครงการ และประเมินทุก 3 เดือน
- จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ 1 ครั้ง/เดือน
- รับนม และ ไข่ ที่งานส่งเสริมสุขภาพ
- รวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละครั้ง
- ส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และ อสม. ออก
ติดตามเยี่ยมแม่และเด็กในชุมชน ในกรณีที่ไม่มาตามนัด
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
- สรุปผลสุขภาวะของแม่และเด็ก
- สรุปผลการรับ นม – ไข่
- ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังสิ้นสุดโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม
- ประเมินผลตามตัวชี้วัดของงานอนามัยแม่และเด็ก
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ภายในของกองทุ
น
3.น ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559

่ดําเนินการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที4.่ ดํปสถานที
าระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร์

5. บงบประมาณ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
สนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
นหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อจากงบประมาณกองทุ
งถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ยด เาพืดัหนดหลั
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติรายละเอี
เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
่องนี้ กเกณฑ์เพื่อ
อาหารกลางวั
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้-สุอค่ขงถิาภาพในระดั
่น
บท้นองถิสํา่นหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
xxxxx บาท
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําเป็
บัญนชีเงิแนละรายงาน
-งชาติ
ค่าอาหารว่
างและเครื
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
นสุขภาพแห่
งชาติ่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.xx 2557
ป้พืา่อกยโครงการฯ
เป็นเงิน xxxxx บาท
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น-ให้ค่อาเงค์
ร บสนุนให้ขนาด
สนั
องค์กร1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อ-งถิค่บา่นทีถ่หรื
อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ า2)ยเอกสารประกอบการอบรม
- วัสดุในการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่มีภาวะโลหิตจางและภาวะ
โภชนาการต่
าเกณฑ์ ดังนี้
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุํากว่
ง พ.ศ.2557)
- นมสําหรับหญิงตั้งครรภ์ คนละ xxx บาท/เดือน ๆ ละ xx คน จํานวน xx เดือน เป็นเงิน xxxxx บาท
- ไข่สําหรับหญิงตั้งครรภ์ คนละ xxx บาท/เดือน ๆ ละ xx คน จํานวน xx เดือน เป็นเงิน xxxxx บาท
- ไข่สําหรับเด็กอายุ 6 เดือน–5 ปี คนละ xxx บาท/เดือน ๆ ละ xx คน จํานวน xx เดือน
เป็นเงิน xxxxx บาท

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ ได้รับการเฝ้าระวังและแก้ไข ให้คลอดบุตร มีน้ําหนัก
ไม่ต่ํากว่า 2,500 กรัม
3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ได้รับการควบคุมและป้องกันแก้ไข ไม่ให้เกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด และภาวะคลอดก่อนกําหนด
4. เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง น้าํ หนักดี มีพัฒนาการสมวัย เป็นเด็กที่เก่ง ดี มี
ความสุข
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
โครงสร้ากงการบริหารจัดการภายในของกองทุน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลั
 7.4.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
 7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ในการบริ
หารจั7.4.1.2
ดการกองทุ
นหลักดประกั
ขภาพในระดั
องถิ่นและการค้
หรือพื้นทีน่ ดํหาผู
าเนิ้มนภี การภายใต้
การตรวจคั
กรองนสุประเมิ
นภาวะสุบขท้ภาพ
าวะเสี่ยง ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
 7.4.1.4 การรณรงค์
/ประชาสั
พันธ์/ฝึงกชาติ
อบรม/ให้
ความรูาหนดหลั
้
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขมภาพแห่
เรื่อง การกํ
กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
การส่งเสริหมารจั
การเลี
้ยงลูกด้วยนมแม่
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.1.5
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 7.4.1.6
การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็
กและมะเร็
นม าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกังปากมดลู
นสุขภาพแห่
งชาติ เรืง่อเต้งาการกํ
7.4.1.7วการส่
งสริ่น มดํสุาขเนิ
ภาพช่
องปาก หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์ก
รปกครองส่
นท้องถิ
นงานและบริ
 7.4.1.8
ๆ (ระบุการรั
) .................................................................................................................
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง หลัอืก่นเกณฑ์
บเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีไทยยุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีไทยยุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx
บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน สามารถตรวจ ค้นหาโรคมะเร็งเต้านม
ได้ด้วยตนเอง

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
ภายในของกองทุ
น
น
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
- แต่
งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- สํารวจ ทําทะเบียนกลุ่มสตรีอายุ 30 – 60 ปี
ดพืทํ่อกาสนั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น2.ให้อจัเงค์
รโครงการเพื
บสนุนให้่ออขอนุ
งค์กรมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บุอรงถิินทร์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือนครชั
พื้นทีบ่ ยท้พ.ศ.
2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3.
ขั
าเนินเงาน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพื้นหนดหลั
่อตอนการดํ
กเกณฑ์
พื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - ประชาสั
บท้อมงถิพัน่นธ์โครงการ
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ดําเนินการจั
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
งชาติดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- ทําหนังสือเชิญและนัดกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมอบรม โดยมีเนื้อหาดังนี้
จํานวน 1 ชั่วโมง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุน-ให้ความรู
องค์กร้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
ที่ 2) ค้นหา โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จํานวน 1 ชั่วโมง
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบั- บการตรวจ
- แนวทางการป้องกัน ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
จํานวน 1 ชั่วโมง
- ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
- รวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกาเคมีคละสี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โครงสร้างการบริ
น
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ก่อนอายุหคารจั
รรภ์ดการภายในของกองทุ
12 สัปดาห์
2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ ได้รับการเฝ้าระวังและแก้ไข ให้คลอดบุตร มีน้ําหนัก
ไม่ต่ํากว่า 2,500 กรัม
ในการบริ
ารจัดทการกองทุ
นหลั
กประกันสุขภาพในระดั
หรือพื้นทีม่ ดํและป้
าเนินอการภายใต้
3. หญิงตั้งหครรภ์
ี่มีภาวะโลหิ
ตจางจากการขาดธาตุ
เหล็บกท้ได้องถิ
รับ่นการควบคุ
งกันแก้ไข ปไม่ระกาศและ
ให้เกิดภาวะ
ระเบี
ย
บ
คู
ม
่
อ
ื
ดั
ง
นี
้
ตกเลือดหลังคลอด และภาวะคลอดก่อนกําหนด
1.
นสุขภาพแห่
ชาติ น้เรืาํ ่อหนั
ง การกํ
กเกณฑ์ย เเป็
พื่อนสนั
4. เด็ประกาศคณะกรรมการหลั
กอายุ 6 เดือน – 5 ปี เจริกญประกั
เติบโตสมบู
รณ์แข็ งแรง
กดี มีาพหนดหลั
ัฒนาการสมวั
เด็กบทีสนุ่เก่นงให้ดี อมีงค์กร
ปกครองส่
ความสุข วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
7.
สรุ
ป
แผนงาน/โครงการ/กิ
กรรม
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วจนท้
องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
(ผู
เ
้
สนอฯ
ลงรายละเอี
ย
ด
โดยในแต่
ละข้อบย่เงิอนยให้
เลือบกเพี
ง 1นรายการที
รายการหลั
บใช้ในการ
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรั
การเก็
รักยษาเงิ
การจ่ายเงิ่เป็นนการจั
ดทําบัญกสํชีาแหรั
ละรายงาน
จําแนกประเภทเท่
านั้น เพืก่อรรมการส่
ให้เจ้าหน้งาเสริ
ที่ อปท.
อมูลลงโปรแกรมกองทุ
นฯ กเมืประกั
่อได้รนับสุอนุ
มัติแล้วงชาติ
)
3. ประกาศคณะอนุ
มและป้บัอนงกัทึกนข้โรคภายใต้
คณะกรรมการหลั
ขภาพแห่
หน่ดวบริ
ยงาน/องค์
กร/กลุข่มของกองทุ
คน ที่รับนผิดหลัชอบโครงการ
(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
เรื่อ7.1
ง การจั
การสาธารณสุ
กประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557
ชื่อหน่ประกาศคณะกรรมการหลั
วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่
งเสริมงสุชาติ
ขภาพตํ
ยบุรินทร์
4.
กประกันสุขภาพแห่
เรื่อางบลนครชั
การกําหนดหลั
กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ารหรือสถานบริ
ารสาธารณสุ
น รพ.สต.
ปกครองส่วนท้7.1.1
องถิ่นหน่ดํวายบริ
เนินกงานและบริ
หารจัดกการกองทุ
นหลัข กเช่ประกั
นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
พ.ศ.7.22559

นการจันดหลั
บริกประกั
ารสาธารณสุ
ขของ หน่บวท้ยบริ
การ/หน่
ยงานสาธารณสุ
5. คู7.2.1
่มือปฏิสนับัตบิงสนุ
านกองทุ
นสุขภาพในระดั
องถิก่นาร/สถานบริ
หรือพื้นที่ (ฉบั
บปรับวปรุ
ง พ.ศ.2557) ข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

24

7

24

7

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
 7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สายสัมพันธ์ครอบครัว ปี 2559
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สายสัมพันธ์ครอบครัว ปี 2559 ในปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและบุตร ได้รับการดูแลและส่งเสริมการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่
2. สร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสถานบริการสู่ครัวเรือน ชุมชน ขับเคลื่อนสู่ตําบลต้นแบบ
“ตําบลนมแม่สานสัมพันธ์ครอบครัว”
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ศึกษาข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ /แม่หลังคลอดในพื้นที่
- วิเคราะห์ข้อมูลร่โครงสร้
วมกับคณะกรรมการดํ
นงานตําบลนมแม่ แกนนํ
างการบริหารจัาดเนิ
การภายในของกองทุ
น าสุขภาพ เพื่อหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาทีพ่ บ
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
าเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
วัสดุอุปกรณ์
เป็นต้นอสุงใช้
ในการดําเนิบท้นกิองถิ
จกรรม
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นจัดหาสื
ดําเนิ่อนการสอน
งานและบริเอกสาร
หารจัดการกองทุ
นหลัทจี่ กําประกั
ขภาพในระดั
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ขั
บ
เคลื
อ
่
นคณะกรรมการ
อนุ
ก
รรมการ
ตามหน้
า
ที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบในการดํ
า
เนิ
จกรรมกเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกํนากิหนดหลั
สํารวจข้อมูวลนท้และจั
่ทางเดินยุทหธศาสตร์
ตําบลนมแม่
มพันนสุธ์ขคภาพในระดั
รอบครัว ประกอบไป
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
องถิด่นทําดํแผนที
าเนินงานและบริ
ารจัดการกองทุ
นหลัสกานสั
ประกั
บท้องถิ่น
ด้หรืวยอพืบ้้นาทีนหญิ
ง
ตั
ง
้
ครรภ์
ห
ญิ
ง
หลั
ง
คลอดที
ม
่
เ
ี
ด็
ก
แรกเกิ
ด
5
ปี
สถานที
ส
่
า
ํ
คั
ญ
ของชุ
ม
ชน
ขุ
ม
ทรั
พ
ย์
ช
ม
ุ
ชน
จํานวน 1
่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
แผนที่ 3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ขับเคลื่อนแผนที
่ทางเดินนหลั
ยุทกธศาสตร์
บลนมแม่สานสั
(SRM)
และแผนปฏิบัติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
ประกันสุตขําภาพในระดั
บท้อมงถิพัน่นธ์หรืครอบครั
อพื้นที่ วพ.ศ.
2557
(SLM) ตํา4.บลประกาศคณะกรรมการหลั
จํานวน 1 แผน
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ประชุ
ม
แลกเปลี
ย
่
นเรี
ตามผลการดํ
นงานนสุคณะกรรมการดํ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริยหนรู
ารจั้/ติดดการกองทุ
นหลัากเนิประกั
ขภาพในระดับท้าอเนิงถิน่นงานตํ
หรือาพืบลนมแม่
้นที่ (ฉบับจํทีา่ นวน
2)
66
คน
2
ครั
ง
้
พ.ศ. 2559
จํานวน
คนนสุจัขดภาพในระดั
เก็บข้อมูลหญิ
าทะเบียน ส่งต่อ
5. คู่มือ-ปฏิทีมบัตอสม.
ิงานกองทุ
นหลั216
กประกั
บท้องตังถิ้งครรภ์
่นหรือพืหญิ
้นทีง่ หลั
(ฉบังบคลอด
ปรับปรุจัดงทํพ.ศ.2557)
ข้อมูล เพื่อการนําไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 เดือน/ครั้ง ในชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อสร้างความรู้และ
ความเชื่อมั่นปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด สามี
ปู่ ย่า ตา ยาย ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญนมแม่ ตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ จํานวน 60 คน
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญนมแม่ จํานวน 216 คน จํานวน 1 วัน และสร้าง
กระแสประชาสัมพันธ์ “ตําบลนมแม่” ความรู้เรื่อง “นมแม่” รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่ ทางสื่อสาร
ชุมชน เช่น เสียงตามสาย คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก ไวนิล หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ชมรมสร้าง
สุขภาพ สื่อบุคคล Web site ฯลฯ จํานวน 11 หมู่บา้ น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 10 เดือน
- ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตําบล ( แผน 3 ปี ) การดําเนินงานตําบลนมแม่ฯ อย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว
- ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลนมแม่ จํานวน 1 ศูนย์
- ขยายผลตําบลนมแม่ต้นแบบในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดและประเทศ
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยทีมกํากับ ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่สานสัมพันธ์ครอบครัว ปี 2558 โดยทีมกํากับ ติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์

5.น งบประมาณ
ภายในของกองทุ
น
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน-การภายใต้
ประกาศและ
ค่าอาหารกลางวั
น สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่บาสนุ
อาหารว่
าหรั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
กเกณฑ์
นให้อาเงค์
พืงและเครื
่อกสนั
ร บสนุ่องดื
นให้่ม อสํงค์
กรบกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
้อองถิเป็2557
เงินอพื้นxxxxx
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพืxx้นทีบ่มืท้พ.ศ.
่นนหรื
ที่ พ.ศ.บาท
2557
ค่
า
ตอบแทนวิ
ท
ยากร
เป็นเงิน xxxxx บาท
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพืจํ่อานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
ป้่นายโครงการฯ
ขนาด
เป็นเงิน xxxxx บาท
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้-สุอค่ขงถิาภาพในระดั
บท้องถิ
่น 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
าใส่เอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ-าค่บัาญกระเป๋
ชีและรายงาน
-งชาติ
ค่าถ่นาสุยเอกสารประกอบการอบรม
จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
ขภาพแห่งชาติ
- ค่า2557
ปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
ปากกาเคมี
เป็นเงิน xxxxx บาท
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น-ให้ค่อาเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุคนละสี
ให้องค์จํกานวน
ร xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
สติบกทีเกอร์
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อ-งถิค่บา่นทีจ้หรื
อพื้นที่ า(ฉบั
่ 2) กติกาตําบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว จํานวน xxxx แผ่น ๆ ละ xx บาท
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ า2)งเหมาทํ
เป็นเงิน xxxxx บาท
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบัผลที
บปรั่คบาดว่
ปรุางจะได้
พ.ศ.2557)
6.
รับ
1. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิม่ เป็นร้อยละ 60 แม่และครอบครัวมีความเข้มแข็ง
และส่งผลให้พฒ
ั นาการเด็ก 0 - 5 ปีดีขึ้น
2. ชุมชนมีระบบการดูแล เฝ้าระวัง อนามัยแม่และเด็กที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดตําบลนมแม่ตน้ แบบที่
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.5 กลุม่ หรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
[ข้อ 7(2)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
 7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 7.4.1.6 การคัโครงสร้
ดกรองและดู
แลรัหการจั
ษามะเร็
งปากมดลูกและมะเร็
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น งเต้านม
 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงตั้งครรภ์ จํานวน xx คน ได้รับการประเมินภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินแล้วว่า มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดํนาเนินงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
- กําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย
- กําหนดวิธีการดําเนินงาน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
- แต่
งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชั
รินอทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กยเกณฑ์
นบุให้
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
าเนิน2557
งาน
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ3.งถิขั2557
่น้นหรืตอนการดํ
อพื้นที่ พ.ศ.
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - ประชาสั
กเกณฑ์มพัเพืน่อธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบผ่านหอกระจายข่าว และผู้นําหมู่บ้าน
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - ดําเนิบนท้งานสํ
องถิ่นารวจกลุ่มเป้าหมาย คือหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่
- เจาะเลือด (CBC) กลุ่มเป้าหมาย
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ให้ความรู
้แก่หญิงตั้งครรภ์ โดยวิทยากร ตามเนื้อหาดังนี้
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
งชาติ
- ความรู้เรื่องภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์
จํานวน 1 ชั่วโมง
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 ชั่วโมง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุน-ให้การปฏิ
องค์กรบัติตนขณะตั้งครรภ์
จํานวน 1 ชั่วโมง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
ที่ 2) ้ด้านโภชนาการสําหรับหญิงตั้งครรภ์
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบั- บความรู
- แปรผลการเจาะเลือด เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ดังนี้
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ผังแนวทางการประเมินภาวะโลหิตจางและให้ยาเสริมธาตุเหล็ก
ดูผล HCT จากการตรวจ CBC

ปกติ
>=33%

OBimin-AZ
1 เม็ด ก่อนนอน

ผิดปกติ
<33%
OBimin-AZ 1 เม็ด ก่อนนอน
FBC1 เม็ดหลังอาหาร
เที่ยง เย็น

ประเมิ
นซ้ําเมืา่องการบริ
GA 32หารจั
wksและนั
ด F/U HCT 1 เดือนนหลังจากรับประทานยา
โครงสร้
ดการภายในของกองทุ
และทุก 1 เดือน จนปกติ

ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 4.คู่มประเมิ
ือ ดังนีน้ ผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
นครชัยบุรินทร์
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3. ระยะเวลาดํ
าเนินการ ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้
อน พฤศจิวกนท้
ายนองถิ
2558
2559หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุนระหว่
ให้องค์างเดื
กรปกครองส่
่น ดํ–าเนิสิงนหาคม
งานและบริ
หรื
พื้นที่ พ.ศ.
4. อสถานที
่ดําเนิ2557
นการ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3.
ประกาศคณะอนุ
งเสริมและป้
งกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โรงพยาบาลส่
งเสริมสุกขรรมการส่
ภาพตําบลนครชั
ยบุรินอทร์
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
5. งบประมาณ
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด ดังนี้
พ.ศ. 2559
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท

30

เป็นเงิน xxxxx บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ได้รับการควบคุมและป้องกันแก้ไข ไม่ให้เกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด และภาวะคลอดก่อนกําหนด
2. หญิงตั้งครรภ์มีความรู้กับการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคโลหิตจางในขณะตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
 7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ภายในของกองทุ
น
น
 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
7.4.1.7
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการส่
งค์กรงสริมสุขภาพช่องปาก
อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ
พื้นที7.4.1.8
่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอด
และหลังคลอด
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอด และหลังคลอด
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จํานวน xx คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพขณะ
ตั้งครรภ์ จนกระทั่งหลังคลอด
2. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการดูแลตนเองหลัง
คลอดได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กบั หญิงตั้งครรภ์เพื่อการเตรียมตัวเป็นคุณแม่ที่ดีในอนาคต
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- สํารวจและศึกษาข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่อยู่ในพื้นที่
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม สําหรับกลุ่มเป้าหมาย
ในการบริ-หแบ่
ารจังบทบาทและหน้
ดการกองทุนหลัากทีประกั
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
่รับผิดนชอบ
ระเบียบ 2.คู่มจัือดดัทํงานีโครงการเพื
้
่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุ1.รินทร์ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ขั้นอตอนการดํ
าเนินนงานและบริ
งาน
ปกครองส่3.วนท้
งถิ่น ดําเนิ
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
กิ
จ
กรรมที
่
1
การสํ
า
รวจและคั
ดกรองหญิ
งตั้งครรภ์
้วยคําถาม
สําหรั
บการที
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขดภาพแห่
งชาติclassifying
เรื่อง การกําform
หนดหลั
กเกณฑ์
เพื่ม่อี
ประวั
ติอนย่ให้
างใดอย่
างหนึ่ง เพื่อวส่นท้
งให้อแงถิพทย์
นิจฉัหยารจั
ภาวะเสี
่ยงว่ามีนอหลั
ยู่จริกงประกั
หรือไม่
จะได้รับการตรวจและ
สนั
บสนุ
องค์กรปกครองส่
่น เดํพืาอ่ เนิการตรวจวิ
นงานและบริ
ดการกองทุ
นสุซึข่งภาพในระดั
บท้องถิ่น
นัหรืดอตามรู
ป
แบบของโรคหรื
อ
แนวทางการรั
ก
ษาต่
อ
ไป
ส่
ว
นรายที
ซ
่
ก
ั
ถามประวั
ต
ไ
ิ
ม่
พ
บความเสี
ย
่
งข้
อ
ใดข้
อ
หนึ
่ง จะดําเนิน
พื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
การตรวจและนั
ดตามมาตรฐานการดู
แลหญิ
งตัม้งครรภ์
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริ
และป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
รายการความเสี
่ยง งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนั
ไม่บไม่สนุนให้องค์มีกร
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่
ประวัติอดีวตนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่


1.
ทารกตายในครรภ์ หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก)
พ.ศ.เคยมี
2559
2. เคยแท้5.งเองคู่ม3ือครั
มากกว่านติดหลัต่อกกัประกั
น นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง
ปฏิ้งบหรืัติงอานกองทุ
พ.ศ.2557) 


3. เคยคลอดบุตรน้ําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม


4. เคยคลอดบุตรน้ําหนักมากกว่า 4,000 กรัม

5. เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ 

6. เคยผ่าตัดอวัยวะในระบบสืบพันธ์เช่นเนื้องอกมดลูก ผ่าตัดปากมดลูก ผูกปากมดลูก ฯลฯ 
ประวัติครรภ์ปัจจุบัน
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. ครรภ์แฝด
8. อายุ < 17 ปี (นับถึง EDC)
9. อายุ > 35 ปี (นับถึง EDC)
10. Rh Negative
11. เลือดออกทางช่องคลอด
12. มีก้อนในอุง้ เชิงกราน
13. ความดันโลหิตสูง Disatolic > 90 mm Hg
ประวัติทางอายุรกรรม
14. เบาหวาน
15. โรคไต
16. โรคหัวใจ
17. ติดยาเสพติด ติดสุรา
18. โรคอายุรกรรมอื่นๆ เช่น โลหิตจาง ไทรอยด์ SLE ฯลฯ (โปรดระบุ)
อื่นๆ ระบุ....................................................................................................
ถ้าพบคําตอบข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตกอยู่ใน แสดงว่าผู้ตั้งครรภ์รายนี้ใช้การดูแลผู้ตั้งครรภ์แนว
ใหม่ ไม่ได้ ควรได้รับการดูแลพิเศษ หรือประเมินเพิ่มเติม
ลงชื่อผู้ประเมิน........................................วันที่..............................................





























กิจกรรมที่ 2 ประชุมให้ความรู้เรื่องการการดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ์สําหรับหญิงตั้งครรภ์ และ
ภายในของกองทุ
น
น
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับหญิงหลังคลอด โดยวิทยากร ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้
- การปฎิบัติตนของหญิงตั้งครรภ์
จํานวน 1 ชั่วโมง
- ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จํานวน 1 ชั่วโมง
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ
- สาธิตการให้นมลูกอย่างถูกวิธี
จํานวน 1 ชั่วโมง
- การเตรียมนมให้ลูกสําหรับแม่ที่ต้องไปทํางานนอกบ้าน
จํานวน 1 ชั่วโมง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุน-ให้ความรู
องค์กร้เรื่องการบริโภคอาหารสําหรับหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด จํานวน 1 ชั่วโมง
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือกิพืจ้นกรรมที
ที่ พ.ศ.่ 32557
การออกเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด เพื่อดูวิธีการปฏิบัติของแม่ในการ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติให้เรืน่อมลู
กงเกณฑ์
การกํ
เ
า
พื
หนดหลั
อ
่
ก
เกณฑ์
เ
พื
ก สอบถามปัญหา และให้่อคําแนะนําเพิ่มเติมตามความจําเป็น เดือนละ 1 ครั้ง/คน เป็นเวลา 6 เดือน
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้4.สุอขงถิ
ภาพในระดั
่น นผลการดํ
บท้อางถิเนิ่นนงาน โดยแบบสอบถามสําหรับการประชุม และบันทึกการออกเยี่ยมบ้านหญิงหลัง
ประเมิ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
คลอด
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
ขภาพแห่าเนิงชาติ
5.งชาติ
สรุนปสุผลการดํ
นงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืนครชั
อพื้นทีย่ บุพ.ศ.
2557
รินทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม 2559

4.
นการ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบัสถานที
บปรับ่ดปรุําเนิ
ง พ.ศ.2557)
พื้นที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด จํานวน xx ฉบับ ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะออกเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด วันละ xxx บาท จํานวน xx วัน/เดือน จํานวน
xx เดือน เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มแม่และเด็กได้รับบริการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ส่งผลให้มีสุขภาพดี ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2. ทารกแรกเกิดมีน้าหนักมากกว่า 2,500 กรัม
3. แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และเด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้โครงสร้
เจ้าหน้าาทีงการบริ
่ อปท. บัหารจั
นทึกดข้การภายในของกองทุ
อมูลลงโปรแกรมกองทุ
น นฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
ในการบริ
ารจัวดยบริ
การกองทุ
กประกักนารสาธารณสุ
สุขภาพในระดั
งถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ

7.1.1หหน่
การหรืนอหลั
สถานบริ
ข เช่บนท้อรพ.สต.
ระเบี7.2ยบ ประเภทการสนั
คู่มือ ดังนี้ บสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 ประกาศคณะกรรมการหลั
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริกการสาธารณสุ
ขของ งหน่
การ/หน่
วยงานสาธารณสุ
1.
ประกันสุขภาพแห่
ชาติวยบริ
เรื่อกง าร/สถานบริ
การกําหนดหลั
กเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้ข อ[ข้งค์อก7(1)]
ร
7.3 กลุวนท้
่มเป้อางถิหมายหลั
กรรมการส่
มสุขภาพและป้
องกั่นหรื
นโรคฯ
ปกครองส่
่น ดําเนิกน(ตามแนบท้
งานและบริาหยประกาศคณะอนุ
ารจัดการกองทุนหลั
กประกันงสุเสริ
ขภาพในระดั
บท้องถิ
อพื้นพ.ศ.
ที่ พ.ศ.2557)
2557

7.3.1
กลุ
ม
่
หญิ
ง
ตั
ง
้
ครรภ์
แ
ละหญิ
ง
หลั
ง
คลอด
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
จกรรมหลั
กตามกลุ่มวนท้
เป้าอหมายหลั
สนับ7.4
สนุนกิให้
องค์กรปกครองส่
งถิ่น ดํากเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที
่ พ.ศ.7.4.1
2557กลุเรืม่ ่อหญิ
ง หลังตัก้งเกณฑ์
น การเก็
ครรภ์แการรั
ละหญิบเงิงหลั
งคลอดบรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่
นโรคภายใต้
 7.4.1.1 กการสํ
ารวจข้งเสริ
อมูลมสุและป้
ขภาพองกัการจั
ดทําทะเบีคยณะกรรมการหลั
นและฐานข้อมูลกสุประกั
ขภาพนสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุนดหลั
กประกั
นสุนขภาวะสุ
ภาพในระดั
องถิ่นหรือนพืหาผู
้นที้ม่ พ.ศ.
2557
 7.4.1.2ขการตรวจคั
กรอง
ประเมิ
ขภาพบท้และการค้
ภี าวะเสี
่ยง
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
ง
ชาติ
เรื
อ
่
ง
การกํ
า
หนดหลั
ก
เกณฑ์
เ
พื
อ
่
สนับสนุนให้องค์กร
 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.1.4
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
กประกันสุคขวามรู
ภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
การรณรงค์ห/ารจั
ประชาสั
มพันธ์น/ฝึหลักอบรม/ให้
้
พ.ศ. 2559
 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.1.6
ัติงานกองทุ
กประกันสุแขลรั
ภาพในระดั
ท้องถิ่นหรืกและมะเร็
อพื้นที่ (ฉบั
การคันหลั
ดกรองและดู
กษามะเร็บงปากมดลู
งเต้บาปรั
นมบปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนเกลือไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนเกลือไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงตั้งครรภ์ จํานวน xx คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน
รู้จักวิธีปฏิบัติตนและป้องกันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน
2. เพื่อส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ และประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดํนาเนินงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
- กําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย
- กําหนดวิธีการดําเนินงาน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
- แต่
งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชั
รินอทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กยเกณฑ์
นบุให้
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
าเนิน2557
งาน
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ3.งถิขั2557
่น้นหรืตอนการดํ
อพื้นที่ พ.ศ.
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - ประชาสั
กเกณฑ์มพัเพืน่อธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบผ่านหอกระจายข่าว และผู้นําหมู่บ้าน
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - ดําเนิบนท้งานสํ
องถิ่นารวจกลุ่มเป้าหมาย คือหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่
- ให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน รวมทั้งวิธีการป้องกันและการรักษา แก่หญิงตั้งครรภ์ โดย
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ทยากรกประกั
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขวิภาพแห่
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- ให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน รวมทั้งวิธีการป้องกันและการรักษา แนวทางการส่งเสริมการใช้
เกลืบอสนุ
ในครั
อนนแก่
ลุ่มกอาสาสมั
ครสาธารณสุข โดยวิทยากร
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
กไอโอดี
เกณฑ์
นให้อนเงค์
พื่อกสนั
ร วบเรืสนุ
ให้อกงค์
ร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
้นที่ (ฉบัปบระชาสั
ที่ 2) มพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยการบริโภคเกลือไอโอดีน
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ-พืรณรงค์
- สนับสนุนเกลือไอโอดีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่
- เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้การใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนสําหรับปรุงอาหาร
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
- มีการประเมินผลก่อนเข้ารับการอบรมและหลังการอบรม
- สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – มกราคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าซื้อเกลือไอโอดีนสําหรับหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ จํานวน xxx มัด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน รู้จักวิธีปฏิบัติตนและป้องกันไม่ให้เกิดการ
ขาดสารไอโอดีน
2. อัตราการเกิดภาวะขาดสารไอโอดี
นในหญิหงารจั
ตั้งครรภ์
ลดลง
โครงสร้างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
ในการบริหารจัานัด้นการกองทุ
นสุขภาพในระดั
องถิ่นหรือพื้นที่ ดํนาเนิ
นการภายใต้
จําแนกประเภทเท่
เพื่อให้เนจ้หลั
าหน้กประกั
าที่ อปท.
บันทึกข้อมูบลท้ลงโปรแกรมกองทุ
ฯ เมื
่อได้รับอนุปมระกาศและ
ัติแล้ว)
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
กประกันสุขภาพแห่
เรื่อางบลนครชั
การกําหนดหลั
กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ชื1.่อหน่ประกาศคณะกรรมการหลั
วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่
งเสริมงสุชาติ
ขภาพตํ
ยบุรินทร์
ปกครองส่วนท้7.1.2
องถิ่นหน่ดํวายงานสาธารณสุ
เนินงานและบริขหอืารจั
ดการกองทุ
กประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
่นของ
อปท. เช่นนหลักองสาธารณสุ
ขของเทศบาล
2. เอกสารแนบท้
กประกักนประกั
สุขภาพแห่
งชาติ2557
เรื่องข้อการกํ
7.2 ประเภทการสนั
บสนุายประกาศคณะกรรมการหลั
น (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
นฯ พ.ศ.
7) าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุน
ให้อ7.2.1
งค์กรปกครองส่
นท้อดงถิบริ่นการสาธารณสุ
ดําเนินงานและบริ
ารจัวยบริ
ดการกองทุ
นหลักประกั
นสุวขยงานสาธารณสุ
ภาพในระดับท้อขงถิ[ข้่นอ 7(1)]
สนับสนุนวการจั
ขของ หหน่
การ/สถานบริ
การ/หน่
หรือ7.3
พื้นทีกลุ
่ พ.ศ.
เรื่องก หลั
กเกณฑ์ การรั
บเงิน การเก็บรักกรรมการส่
ษาเงิน การจ่
การจัดทําอบังกัญนชีโรคฯ
และรายงาน
่มเป้า2557
หมายหลั
(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
งเสริามยเงิ
สุขนภาพและป้
พ.ศ. 2557)
3.
งเสริงมหลั
และป้
องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประกาศคณะอนุ
7.3.1 กลุม่ หญิงตัก้งรรมการส่
ครรภ์และหญิ
งคลอด
เรื่อ7.4
ง การจั
บริการสาธารณสุ
ของกองทุ
นหลั
กิจดกรรมหลั
กตามกลุ่มขเป้
าหมายหลั
ก กประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4.
ประกังนหลั
สุขงภาพแห่
 ประกาศคณะกรรมการหลั
7.4.1 กลุม่ หญิงตั้งครรภ์แกละหญิ
คลอด งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.1.1
ดําเนินงานและบริ
หารจั
นหลัดกทํประกั
ขภาพในระดัอบมูท้ลสุอขงถิภาพ
่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
การสํารวจข้
อมูลดสุการกองทุ
ขภาพ การจั
าทะเบีนยสุนและฐานข้
พ.ศ. 2559
 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.1.3
ัติงานกองทุ
นหลั
กประกั
นสุแขลสุ
ภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพืง้นคลอด
ที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
การเยี
่ยมติ
ดตามดู
ขภาพก่อนคลอดและหลั
 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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โครงการตัวอย่าง
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึก
สุขภาพเด็กปฐมวัย
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ มี
ความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทํา
สมุดบันทึกสุขภาพเด็กปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ครูผดู้ ูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
2. เพื่อซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การตรวจร่างกาย ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
การติดตาม เฝ้าระวัง ภาวะสุขภาพของเด็ก
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านพฤติกรรมสุขภาพ
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน
าหนดเป้หาารจั
หมาย
จํานวนกลุ่มเป้าหมายน เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
โครงสร้ากํงการบริ
ดการภายในของกองทุ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ในการบริ-หประสานดํ
ารจัดการกองทุ
นหลักบประกั
นสุขภาพในระดั
าเนินงานกั
หน่วยงานที
่เกี่ยวข้อง บท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 2.คู่มจัือดดัทํงานีโครงการเพื
้
่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุ1.รินทร์ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ขั้นอตอนการดํ
าเนินนงานและบริ
งาน
ปกครองส่3.วนท้
งถิ่น ดําเนิ
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
จั
ด
การฝึ
ก
อบรมให้
ค
วามรู
้การซักประวักตประกั
ิ ประเมิ
กรรมสุ
างกายกเกณฑ์
ให้แก่เคพืรู่อ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลั
นสุนขพฤติ
ภาพแห่
งชาติขภาพ
เรื่องและตรวจร่
การกําหนดหลั
ผู้ดูแบลเด็
ในศูองค์
นย์กพรปกครองส่
ัฒนาเด็กเล็วกนท้
ทุกอแห่
สนั
สนุนกให้
งถิง่นโดยวิ
ดําเนิทนยากร
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ครู
ผ
ด
้
ู
แ
ู
ลเด็
ก
ดํ
า
เนิ
น
การซั
ก
ประวั
ติ ประเมิ
พฤตินกการจ่
รรมสุาขยเงิ
ภาพน การจั
และตรวจร่
กในศูนย์พัฒนา
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็
บรักนษาเงิ
ดทําบัาญงกายเด็
ชีและรายงาน
เด็กเล็ก 3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- บันทึกข้อมูขลของกองทุ
ที่ได้ ลงในสมุ
นทึกสุนขสุภาพสํ
าหรับเด็บกท้ทุอกงถิคน่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
นหลัดกบัประกั
ขภาพในระดั
4. ประเมิ
นผลการดําเนินงาน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4.
ประกาศคณะกรรมการหลั
สรุปอผลการดํ
งานตามแผนงานโครงการ
ให้กกองทุ
นสุขภาพองค์
ารบริ
วนตํบาทีบล
ปกครองส่5.วนท้
งถิ่น ดําาเนิเนินนงานและบริ
หารจัดการกองทุส่นงหลั
ประกันหลั
นสุกขประกั
ภาพในระดั
บท้องถิ่นกหรื
อพืห้นารส่
ที่ (ฉบั
่ 2)
นครชั
ย
บุ
ร
น
ิ
ทร์
พ.ศ. 2559
5. คู่มาือเนิปฏิ
บัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
3. ระยะเวลาดํ
นการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ดูแลเด็กสามารถซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทาสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยได้
2. เด็กได้รับการติดตามและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
3. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านพฤติกรรมสุขภาพ

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายในของกองทุ
น
น (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

วยงาน/องค์
กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํป7.1
าระกาศและ
เนินหน่
การภายใต้
ประกาศและ
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.2
สนุ
กเกณฑ์
นประเภทการสนั
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุบนสนุ
ให้อนงค์(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กร
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.2.1
หรือพืสนั
้นทีบ่ พ.ศ.
2557
สนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.3
่อกงเกณฑ์
การกํ
เ
า
พื
หนดหลั
อ
่
ก
เกณฑ์
เพื่อ
กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่7.3.2
น กลุม่ บเด็ท้กอเล็งถิก่นและเด็กก่อนวัยเรียน
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีและรายงาน
7.4ดทํกิาจบักรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.4.2
นสุขภาพแห่
กลุม่ เด็งชาติ
กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการตรวจคั
งค์กร ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
7.4.2.2
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.2.3
่ (ฉบับทีการเยี
่ 2) ่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ใน
ปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญการเฝ้าระวังคัดกรองพัฒนาการเด็กแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่
2. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินการช่วยเหลือคัดกรองพัฒนาการเด็กในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าทีโครงสร้
่ผู้ปฏิบัตาิงงการบริ
านตามแผนงานโครงการ
หารจัดการภายในของกองทุน
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
าเนินงาน
- จัดการฝึกอบรมให้ความรู
้/ฝึนกสุทัขกภาพแห่
ษะการตรวจพั
โดยใช้กคเกณฑ์
ู่มือเฝ้าเพืระวั
งและพั
นาการ
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
งชาติ เรืฒ่อนาการเด็
ง การกํากหนดหลั
่อสนั
บสนุนฒให้
องค์กร
เด็
กปฐมวัยวนท้
(Developmental
Surveillance
Promotion
กับอาสาสมับท้ครสาธารณสุ
ปกครองส่
องถิ่น ดําเนินงานและบริ
หารจัด&การกองทุ
นหลักManual)
ประกันสุขให้ภาพในระดั
องถิ่นหรือพืข้นทีโดยวิ
่ พ.ศ.ทยากร
2557
กําหนดเนื2.้อหาเอกสารแนบท้
ดังนี้
ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
- การเตรี
ยมความพร้
มก่อนการตรวจคั
กรองพัฒนนาการ
จํานวน บ1ท้ชัอ่วงถิโมง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ
่น ดําเนินองานและบริ
หารจัดดการกองทุ
หลักประกันสุขภาพในระดั
่น
การสร้
า
งสั
ม
พั
น
ธภาพกั
บ
เด็
ก
เพื
อ
่
การคั
ด
กรองพั
ฒ
นาการ
จํ
า
นวน
1
ชั
ว
่
โมง
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
- ขั้นกตอนการคั
กรองพั
ฒนาการ
่วโมง
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่งดเสริ
มและป้
องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุจํขานวน
ภาพแห่1 งชัชาติ
- การบั
นทึกผลการประเมิ
จํานวน 1 ชั่วโมง
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักประกันนพัสุฒขนาการ
ภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- อาสาสมัครสาธารณสุกขประกั
ดําเนินนสุการลงคั
กปฐมวัยกในพื
้นทีเพื่ ตามแบบคั
กรองที
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
ขภาพแห่ดงกรองพั
ชาติ เรืฒ่อนาการเด็
ง การกําหนดหลั
เกณฑ์
่อสนับสนุนดให้
องค์ก่ ร
กําหนด วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่
- สรุปผลการคัดกรองพัฒนาการรายบุคคล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับ
พ.ศ. 2559
เด็กในกลุ5.่มทีม่ คูพี ่มัฒือปฏิ
นาไม่
ย นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
บัตสิงมวั
านกองทุ
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการตรวจประเมินคัดกรองพัฒนาการ
2. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายในของกองทุ
น
น (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

วยงาน/องค์
กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํป7.1
าระกาศและ
เนินหน่
การภายใต้
ประกาศและ
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.2
สนุ
กเกณฑ์
นประเภทการสนั
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุบนสนุ
ให้อนงค์(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กร
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.2.1
หรือพืสนั
้นทีบ่ พ.ศ.
2557
สนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.3
่อกงเกณฑ์
การกํ
เ
า
พื
หนดหลั
อ
่
ก
เกณฑ์
เพื่อ
กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่7.3.2
น กลุม่ บเด็ท้กอเล็งถิก่นและเด็กก่อนวัยเรียน
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีและรายงาน
7.4ดทํกิาจบักรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.4.2
นสุขภาพแห่
กลุม่ เด็งชาติ
กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการตรวจคั
งค์กร ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
7.4.2.2
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.2.3
่ (ฉบับทีการเยี
่ 2) ่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในปีงบประมาณ 2559
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน
xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย
2. เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทัง้ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
3. เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ที่พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัยและได้รบั การ
รักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตาม
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าทีโครงสร้
่ผู้ปฏิบัตาิงงการบริ
านตามแผนงานโครงการ
หารจัดการภายในของกองทุน
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
าเนินงาน
- จัดกิจกรรมสัปดาห์แกห่ประกั
งพัฒนาการเด็
ก 0–6
เพื่ออ่ งกระตุ
เห็นความสํ
าคัญ
นาการ
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่
งชาติปี เรื
การกํ้นาให้หนดหลั
กเกณฑ์
เพืของการพั
่อสนับสนุฒ
นให้
องค์กร
เด็
กสมวัย วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่
ทรรศการด้านการส่
งเสริมนพัสุฒ
นาการเด็งชาติ
ก โดยหน่
ยงานที
่เกี่ยวข้กอเกณฑ์
ง ได้แก่เพืศู่อนย์
2. เอกสารแนบท้- าการแสดงนิ
ยประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
เรื่อง วการกํ
าหนดหลั
พัสนัฒบนาเด็
ในพื
้นที่ โรงเรียวนนท้โรงพยาบาลส่
มสุขภาพหและภาคประชาชน
สนุนกให้เล็อกงค์
กรปกครองส่
องถิ่น ดําเนิงนเสริ
งานและบริ
ารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
จั
ด
กิ
จ
กรรมอบรบให้
ค
วามรู
แ
้
ก่
ผ
ป
้
ู
กครองเด็
ก 0–6น การจ่
ปี โดยวิ
ทยากร
กําดหนดเนื
ดังนี้
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิ
ายเงิ
น การจั
ทําบัญ้อชีหา
และรายงาน
- พัฒกรรมการส่
นาการตามวั
ก 0–6องกัปี นโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุจํขานวน
่วโมง
3. ประกาศคณะอนุ
งเสริยมเด็และป้
ภาพแห่1 งชัชาติ
- การกระตุ
้นพันฒหลั
นาการเด็
ปี
จํานวน 1 ชั่วโมง
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
กประกักน0–6
สุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- การคัดกรองพั
ฒนาการเด็
กเบื้องต้
น เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อจํสนั
านวน
ชั่วอโมง
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
งชาติ
บสนุ1นให้
งค์กร
ความผิ
ด
ปกติ
เ
กี
ย
่
วกั
บ
พั
ฒ
นาการเด็
ก
0–6
ปี
จํ
า
นวน
1
ชั
ว
่
โมง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
- กิจกรรมตรวจประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ในพื้นที่
พ.ศ. 2559
4.
นผลการดํ
าเนินงาน
5. ประเมิ
คู่มือปฏิ
บัติงานกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

42

7

7

42

4. สถานที่ดําเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสนับสนุนบูทจัดนิทรรศการ จํานวน xx บูท ๆ ละ xxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็ก 0–6 ปีได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย คิดเป็นร้อยละ 90
2. เด็ก 0–6 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัยและได้รับการรักษาที่
ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก
ภายในของกองทุ
น
7.น สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํป7.1
าระกาศและ
เนินหน่
การภายใต้
ประกาศและ
วยงาน/องค์
กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร หน่
บสนุวยงานอื
นให้องค์่นๆกรที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
7.1.4
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้น7.2
ทีบ่ ท้พ.ศ.
อประเภทการสนั
งถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
บสนุน2557
(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
หนดหลั
่อ สนักบเกณฑ์
เพื่อ ดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สงู อายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
 เาพื7.2.3
สนุนการจั
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกั
สุอขงถิ
บท้กอ(ตามแนบท้
งถิ่น
7.3บนท้กลุ
่มภาพในระดั
เป้่น าหมายหลั
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ
าบัญ7.3.2
ชีและรายงาน
กลุม่ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
นสุขภาพแห่
งชาติ
7.4กประกั
กิงชาติ
จกรรมหลั
กตามกลุ
่มเป้าหมายหลัก
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
 2557
7.4.2 กลุม่ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์
กร ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.2.1
การสํ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.2.2
่ (ฉบับทีการตรวจคั
่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน xx คน
2. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ที่มภี าวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุโภชนาการ (ผอม) ได้รบั การดูแล
แก้ไข
3. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการปรกติ ร้อยละ 90
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
ประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ
่นหรืกประกั
อพื้นทีน่ สุดํขาภาพองค์
เนินการภายใต้
2. จัดทําโครงการเพื
่อขอนุมนัตหลัิต่อกคณะกรรมการบริ
หารกองทุ
นหลั
การบริปหระกาศและ
ารส่วนตําบล
ระเบี
ือ ดังนี้
นครชัยยบบุรคูิน่มทร์
3. ขั้นประกาศคณะกรรมการหลั
ตอนการดําเนินงาน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
1.
อายุ 0-6 ปีหารจั
ในตํดาการกองทุ
บล และจันดหลั
ทํากทะเบี
ในศูนย์เด็กบเล็ท้กองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นสํารวจเด็
ดําเนินกงานและบริ
ประกัยนเด็
นสุขกภาพในระดั
- ประชุมเชิายประกาศคณะกรรมการหลั
งปฏิบัติการคณะกรรมการศูกนประกั
ย์เด็ก นผูสุ้ปขกครอง
ระกอบการร้
านค้
า จํานวน
xx คนเพื่อ
2. เอกสารแนบท้
ภาพแห่ผูง้ปชาติ
เรื่อง การกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์
ชั่งน้ําหนักว/วันท้ดส่อวงถินสู่นงเด็ดํกาเนิเดืนงานและบริ
อนละ 1 ครัห้งารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
- บันเรืทึก่อผลการประเมิ
ลงสมุ
ทึกสุขบภาพประจํ
ตัวเด็ากยเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ง หลักเกณฑ์ นการรั
บเงิดบันนการเก็
รักษาเงินาการจ่
- ให้ความรู้แกละปรั
บพฤติงเสริ
กรรมการบริ
โภคของเด็
ก คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่
มและป้องกั
นโรคภายใต้
- จัดกิจกรรมส่
งเสริมการเคลื
นไหวและออกกํ
าลังกาย
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักอ่ ประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประเมิ
นผลการดําเนินงาน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4.
ประกาศคณะกรรมการหลั
สรุปอผลการดํ
งานตามแผนงานโครงการ
ให้กกองทุ
นสุขภาพองค์
ารบริ
วนตํบาทีบล
ปกครองส่5.วนท้
งถิ่น ดําาเนิเนินนงานและบริ
หารจัดการกองทุส่นงหลั
ประกันหลั
นสุกขประกั
ภาพในระดั
บท้องถิ่นกหรื
อพืห้นารส่
ที่ (ฉบั
่ 2)
นครชั
ย
บุ
ร
น
ิ
ทร์
พ.ศ. 2559
3. ระยะเวลาดํ
นการ
5. คู่มาือเนิปฏิ
บัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินภาวะโภชนาการ จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ชุดสาธิตในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ และเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน และ ทุโภชนา
ได้รับการแก้ไข ทุกคน
2. มีข้อตกลงร่วมกับชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายในของกองทุ
น
น (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินชืการภายใต้
ประกาศและ
่อหน่วยงาน/องค์
กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.2
สนุ
กเกณฑ์
นประเภทการสนั
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุบนสนุ
ให้อนงค์(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กร
สนุนการจั
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.2.3
หรือพืสนั
้นทีบ่ พ.ศ.
2557ดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สงู อายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
กลุ่มเาพืเป้หนดหลั
ก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.3
่อกงเกณฑ์
การกํ
่อาหมายหลั
กเกณฑ์
เพื่อ
7.3.2
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น กลุม่ บเด็ท้กอเล็งถิก่นและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4ดทํกิาจบักรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีและรายงาน

กลุม่ เด็งชาติ
กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.4.2
นสุขภาพแห่
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.2.2
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการตรวจคั
งค์กร ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.2.3
่ (ฉบับทีการเยี
่ 2) ่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน xx คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่อง
ปาก ด้วยตนเองและผู้ปกครอง
2. เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินโครงสร้
งานกับหน่
วยงานทีห่เารจั
กี่ยวข้
อง
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ในการบริ
หารจัดาการกองทุ
3. ขั้นตอนการดํ
เนินงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็กและผู้ปกครอง โดยวิทยากร กําหนด
เนื
ดังนี้
1. ้อหา
ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
าทีแ่ ละความสํ
ญของอวันยหลั
วะในช่
องปาก
1 ชั่ว2557
โมง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนิ- นหน้
งานและบริ
หารจัาดคัการกองทุ
กประกั
นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรืจํอาพืนวน
้นที่ พ.ศ.
แลสุขภาพช่องปาก กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลั
จํานวนกเกณฑ์
1 ชั่วโมง
2. เอกสารแนบท้- าการดู
ยประกาศคณะกรรมการหลั
เพื่อ
- การแปรงฟั
วิธี/ฝึกปฏิบหัตารจั
ิจริดง การกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดั
จํานวน บ1ท้ชัอ่วงถิโมง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้องถิ่นนอย่
ดําาเนิงถูนกงานและบริ
่น
4.
ประเมิ
น
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
5. สรุประกาศคณะอนุ
ปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ให้กองทุนหลั
กประกันสุขภาพองค์
หารส่วนตํ
าบล
3.
กรรมการส่งเสริมและป้องกัส่นงโรคภายใต้
คณะกรรมการหลั
กประกัการบริ
นสุขภาพแห่
งชาติ
นครชั
ยบุรินดทร์
เรื
่อง การจั
บริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3. ระยะเวลาดํ
าเนินการ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ระหว่
า
งเดื
อ
น
พฤศจิ
ก
ายน
2558
– สิดงหาคม
2559
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจั
การกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.สถานที
2559่ดําเนินการ
4.
ปฏิบกัตเล็ิงานกองทุ
นหลักยประกั
นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ศู5.นย์คูพ่มัฒือนาเด็
กตําบลนครชั
บุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแปรงสีฟันเด็ก ประกอบการฝึกปฏิบัติ จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ยาสีฟันสําหรับเด็ก ประกอบการฝึกปฏิบัติ จํานวน xx หลอด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซิ่น จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตุ๊กตาโมเดลการสอนการการแปรงฟัน จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ไม่มีฟันผุ
2. ผู้ปกครองเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สามารถส่งเสริมดูแลให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนดูแลสุขภาพได้
อย่างถูกวิธี

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายในของกองทุ
น
น (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินชืการภายใต้
ประกาศและ
่อหน่วยงาน/องค์
กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.2
สนุ
กเกณฑ์
นประเภทการสนั
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุบนสนุ
ให้อนงค์(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กร
สนุนการจั
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.2.3
หรือพืสนั
้นทีบ่ พ.ศ.
2557ดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สงู อายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
กลุ่มเาพืเป้หนดหลั
ก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.3
่อกงเกณฑ์
การกํ
่อาหมายหลั
กเกณฑ์
เพื่อ
7.3.2
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น กลุม่ บเด็ท้กอเล็งถิก่นและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4ดทํกิาจบักรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีและรายงาน

กลุม่ เด็งชาติ
กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.4.2
นสุขภาพแห่
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.2.2
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการตรวจคั
งค์กร ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.2.3
่ (ฉบับทีการเยี
่ 2) ่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

47
477

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพืน้ ฐานในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ จํานวน xxx คน ได้รับวัคซีนขั้นพืน้ ฐานครบตามเกณฑ์ที่กําหนด
2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีน
3. เพื่อให้ อาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการค้นหาและติดตามเด็กที่ไม่ได้มารับวัคซีนครบ
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าทีโครงสร้
่ผู้ปฏิบัตาิงงการบริ
านตามแผนงานโครงการ
หารจัดการภายในของกองทุน
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
าเนินงาน
- วิเคราะห์ข้อมูลการได้กรประกั
ับวัคซีนนสุขัข้นภาพแห่
พื้นฐานของเด็
และเด็
กก่อนวักยเกณฑ์
เรียนในพื
ดแยก
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
งชาติ เรืก่อเล็ง กการกํ
าหนดหลั
เพื่อ้นสนัทีบ่ เพืสนุ่อนคัให้
องค์กร
กลุ่มที่ยังได้ววนท้
ัคซีอนงถิไม่่นครอบคลุ
และกลุ่มทีห่ยารจั
งั ได้ดรการกองทุ
ับวัคซีนครบถ้
แล้ว พร้อมจั
่บ้าน
ปกครองส่
ดําเนินมงานและบริ
นหลัวกนตามเกณฑ์
ประกันสุขภาพในระดั
บท้ดอทํงถิารายชื
่นหรือ่อพืแยกตามหมู
้นที่ พ.ศ. 2557
ให้กับอาสาสมั
ครสาธารณสุขายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้
อบรมเชิงปฏิ
งภูมดิคการกองทุ
ุ้มกันโรคด้นวหลั
ยวัคกซีประกั
นให้คนรอบคลุ
ม ให้กบั บผูท้้ปอกครอง
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
วนท้บัตอิกงถิาร่น เรืดํ่อางแนวทางการสร้
เนินงานและบริหาารจั
สุขภาพในระดั
งถิ่น
และอาสาสมั
ค
รสาธารณสุ
ข
โดยวิ
ท
ยากร
กํ
า
หนดเนื
อ
้
หา
ดั
ง
นี
้
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
- โรคที
ส่ ามารถควบคุ
มได้ด้วอยวั
น
่วโมง
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริมและป้
งกัคนซีโรคภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุจํขานวน
ภาพแห่1 งชัชาติ
- ความสํ
าคัญของการที
่ต้องได้
วัคซีนครบถ้
จํานวน 1 ชั่วโมง
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักประกั
นสุขรับภาพในระดั
บท้วอนตามเกณฑ์
งถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- แผนการให้วกคั ประกั
ซีนของหน่
วยงานและแผนการติ
ดตามเด็
กที่ขกาดนั
ด เพื่อจํสนั
านวน
ชั่วอโมง
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่
งชาติ เรื่อง การกํ
าหนดหลั
เกณฑ์
บสนุ1นให้
งค์กร
การติ
ด
ตามเยี
ย
่
มบ้
า
นเด็
ก
ที
ข
่
าดนั
ด
ทุ
ก
เดื
อ
น
เพื
อ
่
กระตุ
น
้
ติ
ด
ตามให้
ม
ารั
บ
วั
ค
ซี
น
ตามเกณฑ์
ท
ก
่
ี
า
ํ
หนด
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ทุกรายที
่ขาดนัด
พ.ศ.
2559
4. ประเมิ
นผลการดํ
าเนินงาน
5.
คู่มือปฏิ
บัติงานกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการติดตามเด็กขาดนัด เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ xxx บาท/หมู่บ้าน จํานวน xx หมู่บ้าน
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็ก 0 – 72 เดือน มากกว่าร้อยละ 95

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
ภายในของกองทุ
น
น จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร สนั
บสนุบสนุ
นให้นอการจั
งค์กรดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.2.1
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้น7.3
ทีบ่ ท้พ.ศ.
อกลุ
งถิ่ม2557
่นเป้หรืาอหมายหลั
พื้นที่ พ.ศ.
2557 ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
ก (ตามแนบท้
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
หนดหลั
่อ กลุกม่ เกณฑ์
่อ กก่อนวัยเรียน
 เาพื7.3.2
เด็กเล็เพืกและเด็
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกั
ภาพในระดั
่น กตามกลุ
บท้องถิ
่น าหมายหลัก
7.4บนท้กิสุอจขงถิ
กรรมหลั
่มเป้
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ
าบัญ7.4.2
ชีและรายงาน
กลุม่ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข
ภาพแห่
งชาติการสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.2.1
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการเยี
งค์กร ่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.2.3
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.2.4
่ (ฉบับทีการรณรงค์
่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการเฝ้าระวังโรคติดต่อ และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
2. เพื่อพัฒนาทักษะครูพี่เลี้ยงให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุโครงสร้
มัติต่อคณะกรรมการบริ
ารกองทุนหลักประกันนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
างการบริหารจัดหการภายในของกองทุ
นครชัยบุรินทร์
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการบริ-หประชาสั
ารจัดการกองทุ
นสุกขเล็
ภาพในระดั
บท้องถิา่นร่หรื
อพื้นที่ ตามวั
ดําเนิน การภายใต้
ประกาศและ
มพันธ์ให้นศหลัูนย์กพประกั
ัฒนาเด็
ก ส่งบุคลากรเข้
วมอบรม
เวลา ที่กําหนด
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การดูแลเด็กไม่ให้เกิดโรคติดต่อ
และมาตรฐานศู
นย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิทกยากร
้อหา
ดังนีเรื้ ่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
ประกันกํสุาหนดเนื
ขภาพแห่
งชาติ
ดต่อต่าหง ารจั
ๆ ในศู
นย์พฒ
ั นาด็
ก นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรืจํอาพืนวน
1 ชั่ว2557
โมง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนิ- นโรคติ
งานและบริ
ดการกองทุ
นหลักเล็
กประกั
้นที่ พ.ศ.
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กกประกั
เล็กปลอดโรค
จํานวนกเกณฑ์
1 ชั่วโมง
2. เอกสารแนบท้- าเกณฑ์
ยประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลั
เพื่อ
- การวิ
แลเด็นหลั
กเล็กกประกั
ในประเด็
นที่เกี่ยวข้อบงกัท้บองถิ่น
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้เอคราะห์
งถิ่น ปดําัญเนิหาและกระบวนการในการดู
นงานและบริหารจัดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
โรคติ
พัฒนาเด็
แล บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีแจํละรายงาน
านวน 1 ชั่วโมง
หรื
อพืด้นต่ทีอ่ ในศู
พ.ศ.นย์2557
เรื่องกเล็
หลักกและมาตรฐานการดู
เกณฑ์ การรับเงิน การเก็
- ทดสอบความรู
้ครูพมและป้
ี่เลี้ยงหลั
งการอบรม
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่งเสริ
องกั
นโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ติ
ด
ตามเยี
ย
่
มการทํ
า
งานของครู
พ
เ
่
ี
ลี
ย
้
งในศู
นย์พัฒนาเด็
เล็ก่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดั
บท้อกงถิ
4. ประเมิ
นผลการดําเนินงาน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4.
ประกาศคณะกรรมการหลั
พเี่ ลี้ยงมีคะแนนการทดสอบหลั
ต่ํากว่า 16บคะแนน
ร้ออยละ
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นประเมิ
ดําเนินนครูงานและบริ
หารจัดการกองทุนหลังกการอบรมไม่
ประกันสุขภาพในระดั
ท้องถิ่นหรื
พื้นที90่ (ฉบับที่ 2)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ร้อยละ 100
พ.ศ. 2559
5.
เนินงานตามแผนงานโครงการ
ส่งให้กบองทุ
นหลั
ขภาพองค์
หารส่วนตําบล
5. สรุคูป่มผลการดํ
ือปฏิบัติงาานกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดั
ท้องถิ
่นหรืกประกั
อพื้นทีน่ สุ(ฉบั
บปรับปรุการบริ
ง พ.ศ.2557)
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2559

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาํ บลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแฟ้มสอด จํานวน xx แฟ้ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่ากระดาษ A4 จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริมสุขภาพ และเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม สติปัญญา ได้เหมาะสมตามวัย
2. ครูพี่เลี้ยงมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ สามารถควบคุม ป้องกัน หยุดการแพร่ระบาดของโรค
ได้น ทันท่วงที เป็นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กปลอดโรค
ภายในของกองทุ
น

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปจําระกาศและ
เนิ
นการภายใต้ประกาศและ
าแนกประเภทเท่
านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นชืให้่ออหน่
เงค์
พืว่อกยงาน/องค์
สนั
ร บสนุนให้กร/กลุ
องค์ก่มรคน โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.1.1
หรือพืหน่
้นทีว่ พ.ศ.
ยบริก2557
ารหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.2
่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์
่อ
ประเภทการสนั
บสนุนเพื(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น สนับบสนุ
ท้อนงถิการจั
่น ดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.2.1
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
าบั่มญเป้ชีาแหมายหลั
ละรายงาน
7.3ดทํกลุ
ก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.3.2
นสุขภาพแห่

กลุม่ เด็งกชาติ
เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื7.4
้นที่ พ.ศ.
2557
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื7.4.2
ร บกลุ
่อกสนั
สนุม่ นเด็ให้กอเล็งค์กและเด็
กร กก่อนวัยเรียน
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.2.1
่ (ฉบับทีการสํ
่ 2) ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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โครงการตัวอย่าง
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันโรค โดยผู้นําเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
(อสม.จิ๋ว)
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันโรค โดยผู้นําเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ (อสม.จิ๋ว) ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําเด็กและเยาวชน จํานวน xx คน ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานการ
สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
2. เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการทํางานของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน ด้าน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

2. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบล
ภายในของกองทุ
น
น
นครชัยบุรินทร์ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนําชุมชน โรงเรียน เพื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายและจํานวนที่
ต้องการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน2.การภายใต้
ประกาศและ
จัดทําโครงการเพื
่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น3.ให้อประสานงานหน่
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้วอยงาน
งค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ กลุม่ จิตอาสา
ชอาวบ้
น อเพืพื่อ้นประชุ
าหนดเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และซักซ้อมความเข้าใจในการ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือปราชญ์
พื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
งถิ2557
่นาหรื
ที่ พ.ศ.มกํ2557
งานตามกํ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติดําเรืเนิ่อกนงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ าหนดการ
กเกณฑ์เพื่อ
ดํภาพในระดั
า่นเนินการตามแผนงานที
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้4.สุอขงถิ
บท้องถิ่น ่กําหนด
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ5.าบัติญดชีตามและประเมิ
และรายงาน นผลการดําเนินงาน
6.งชาติ
สรุนปสุผลการดํ
นงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
ขภาพแห่าเนิงชาติ
รินทร์2557
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืนครชั
อพื้นทีย่ บุพ.ศ.
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
สนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พืา่อกเนิ
ร นบการ
สนั
สนุนให้องค์กร
3. บระยะเวลาดํ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อระหว่
งถิบ่นทีหรื
อพือ้นนทีกรกฎาคม
่ (ฉบับที่ 2)2559 – สิงหาคม 2559
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ า2)งเดื

4. สถานที่ดําเนินการ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัห้บอปรุ
ง พ.ศ.2557)
งประชุ
มองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกาเคมีคละสี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน
2. เกิดการบูรณาการร่วมกันในการทํางานของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน ในการดูแล
สุขภาพของคนภายในชุมชน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
น นฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้โครงสร้
เจ้าหน้าาทีงการบริ
่ อปท. บัหารจั
นทึกดข้การภายในของกองทุ
อมูลลงโปรแกรมกองทุ
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชืในการบริ
่อหน่วยงาน/องค์
กร/กลุ่มนคนส่
ขและสิ่งแวดล้
าบลนครชัปยระกาศและ
บุรินทร์
หารจัดการกองทุ
หลักวนสาธารณสุ
ประกันสุขภาพในระดั
บท้อองถิมองค์
่นหรืกอารบริ
พื้นทีห่ ดํารส่
าเนิวนนตํ
การภายใต้
ระเบียบ 
คู่มือ7.1.2
ดังนี้ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
 7.3.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
 7.4.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
พ.ศ. 2559
 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตําบลนครชัยบุรินทร์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตําบลนครชัย
บุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน จํานวน xx คน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ)
2. เพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้เยาวชนนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน เอื้ออํานวยให้เกิดความสําเร็จใน
การดํารงชีวิต

2. วิธีดําเนินการ
1. สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบ
วินธีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้เยาวชนในพื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
ภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน3.การภายใต้
ประกาศและ
ประสานงานหน่
วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตาม
กําหนดการ
าพืเนิ่อกสนั
นรการจั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น4.ให้อดํเงค์
บสนุดนประชุ
ให้องค์มให้
กรความรู้ โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้
าคัญ2557
ของ EQ และ IQ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืความสํ
้นที่ พ.ศ.
า EQเพืและ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - การนํ
กเกณฑ์
่อ IQ มาใช้ในชีวิตประจํา
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - การฝึบกท้ทัอกงถิษะการคิ
่น ดเชิงบวก
- การแบ่งกลุม่ เพื่อทดลองวิเคราะห์ปัญหาของวัยรุ่น และนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
5.งชาติ
ติดนตามและประเมิ
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
สุขภาพแห่งชาตินผลการดําเนินงาน
6. สรุ2557
ปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
นครชั
รินอทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กยเกณฑ์
นบุให้
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
อพืน้นการ
ที่ (ฉบับที่ 2)
่นหรือ3.พื้นระยะเวลาดํ
ทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)าเนิ
วันที่ 19 เมษายน 2559
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบัสถานที
บปรับ่ดปรุําเนิ
ง พ.ศ.2557)
4.
นการ
ห้องประชุมโรงเรียนนครชัยบุรินทร์วิทยาคม

5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าซองพลาสติกใสใส่เอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสมุดบันทึกกิจกรรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนที่เข้าอบรม สามารถนําเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เช่นในครอบครัว ที่
โรงเรียน ได้อย่างปกติสุข ไม่มคี วามขัดแย้ง หรือทะเลาะเบาะแว้งกันในกลุ่มเกิดขึ้น
2. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการไม่ใช้ความรุนแรง ไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด หรือการหาทางออกของ
ปัญหาโดยการทําร้ายตนเอง และฆ่าตัวตาย
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้โครงสร้
เจ้าหน้าาทีงการบริ
่ อปท. บัหารจั
นทึกดข้การภายในของกองทุ
อมูลลงโปรแกรมกองทุ
น นฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ในการบริ
ารจัม่ ดหรืการกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
 7.1.5หกลุ
อองค์กรประชาชน
ระเบี7.2ยบ ประเภทการสนั
คู่มือ ดังนี้ บสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 ประกาศคณะกรรมการหลั
7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้กาประกั
งเสริมนสุขภาพ
การป้
องกัเรืน่อโรคของกลุ
่มหรือองค์
กรประชาชน/หน่
ยงานอื
1.
ภาพแห่
งชาติ
ง การกําหนดหลั
กเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนวให้
องค์ก่นร
ปกครองส่วนท้องถิ่น[ข้ดํอา7(2)]
เนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
7.3 กลุ
เป้าหมายหลักา(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริมงสุชาติ
ขภาพและป้
องกัานหนดหลั
โรคฯ พ.ศ.
2557)
2. ่มเอกสารแนบท้
ยประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
เรื่อง การกํ
กเกณฑ์
เพื่อ
กลุม่ เด็กวัวยนท้
เรียอนและเยาวชน
สนับสนุน
ให้อ7.3.3
งค์กรปกครองส่
งถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
กรรมหลั
าหมายหลั
หรือ7.4
พื้นทีกิ่ จพ.ศ.
2557กตามกลุ
เรื่อง หลั่มเป้
กเกณฑ์
การรักบเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
 ประกาศคณะอนุ
7.4.3 กลุม่ เด็กวักยรรมการส่
เรียนและเยาวชน
3.
งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 7.4.3.1ขการสํ
ารวจข้นอหลัมูลกสุประกั
ขภาพนสุการจั
ดทําทะเบีบท้ยอนและฐานข้
สุขภาพ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุ
ขภาพในระดั
งถิ่นหรือพือ้นมูทีล่ พ.ศ.
2557
 7.4.3.2 การตรวจคั
ดกรองนสุประเมิ
นภาวะสุ
และการค้
นหาผูกเกณฑ์
้มภี าวะเสี
ง บสนุนให้องค์กร
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
งชาติขเรืภาพ
่อง การกํ
าหนดหลั
เพื่อ่ยสนั
การเยี่ยมติหดารจั
ตามดู
แลสุขภาพนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.3.3
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
พ.ศ. 2559
การส่นหลั
งสริกมประกั
พัฒนาการตามวั
ย/กระบวนการเรี
ญญาและอารมณ์
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.3.5
ัติงานกองทุ
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือยพืนรู้นที้/ความฉลาดทางปั
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น เล่นน้ําได้ โตไปไม่จมน้ํา
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น เล่นน้ําได้ โตไปไม่จมน้ํา
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กอายุ 3 – 9 ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์ และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จํานวน xx คน สามารถ
ช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ํา ในท่าลูกหมาตกน้ํา (dog paddle) ได้
2. เพื่อให้กลุม่ เป้าหมาย เข้าใจถึงการช่วยเหลือตนเองที่ถูกต้อง หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา และสามารถตัง้ สติ
เพื่อเข้าขอบสระในท่าลูกหมาตกน้ํา (Dog paddle) โดยไม่เกิดอาการกลัวหรือตกใจ

2. วิธีดําเนินการ
1. เจ้าหน้าที่สว่ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย
เนืน ้อหาและรูปแบบวิธีการดําเนินงานโครงการเด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น เล่นน้ําได้ โตไปไม่จมน้ํา
ภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน3.การภายใต้
ประกาศและ
ประสานงานหน่
วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตาม
กําหนดการ
าพืเนิ่อกสนั
นรการจั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น4.ให้อดํเงค์
บสนุดนอบรมเชิ
ให้องค์กงรปฏิบัติการ แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืหลั
้นทีก่ ความปลอดภั
พ.ศ. 2557 ยเมื่อต้องเดินทางทางน้ํา
ําและการว่ายน้ําพื้นฐาน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - การเอาตั
กเกณฑ์วรอดจากการจมน้
เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - การฝึบกท้ปฏิ
องถิบ่นตั ิการว่ายน้ําพื้นฐาน
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ5.าบัติญดชีตามและประเมิ
และรายงาน นผลการดําเนินงาน
6.งชาติ
สรุนปสุผลการดํ
นงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
ขภาพแห่าเนิงชาติ
รินทร์2557
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืนครชั
อพื้นทีย่ บุพ.ศ.
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
สนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พืา่อกเนิ
ร นบการ
สนั
สนุนให้องค์กร
3. บระยะเวลาดํ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อระหว่
งถิบ่นทีหรื
อพือ้นนทีเมษายน
่ (ฉบับที่ –2)มิถนุ ายน 2559
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ า2)เดื

4. สถานที่ดําเนินการ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัสระว่
บปรุงายน้
พ.ศ.2557)
ําของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ภายในตําบล หรือใกล้เคียง
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าใช้บริการสระ (รวมอุปกรณ์) จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท จํานวน xx ครั้ง/คน เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง จากการจมน้ําในท่าลูกหมาตก
น้ํา (dog paddle) ได้ โดยไม่เกิดอาการกลัวหรือตกใจ
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
างการบริหขารจั
 7.2.1 สนับสนุนการจัโครงสร้
ดบริการสาธารณสุ
ของดการภายในของกองทุ
หน่วยบริการ/สถานบรินการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
หารจั
ดการกองทุ
นหลักประกั
7.4 กิในการบริ
จกรรมหลั
กตามกลุ
่มเป้าหมายหลั
ก นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 
คู่มือ7.4.3
ดังนี้ กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
 7.4.3.1 การสํารวจข้
อมูลนสุสุขขภาพ
การจังชาติ
ดทําทะเบี
นและฐานข้
สุขภาพ
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ภาพแห่
เรื่อง ยการกํ
าหนดหลัอมูกลเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
การตรวจคัหดารจั
กรอง
ประเมินนภาวะสุ
ขภาพนสุและการค้
นหาผู
าวะเสี
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.3.2
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
หลักประกั
ขภาพในระดั
บท้้มอภี งถิ
่นหรื่ยองพื้นที่ พ.ศ. 2557
 7.4.3.3
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
7.4.3.4วการรณรงค์
มพันธ์/ฝึหการจั
อบรม/ให้
ความรูนหลั
้ กประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์ก
รปกครองส่
นท้องถิ่น ดํ/ประชาสั
าเนินงานและบริ
ดการกองทุ
 7.4.3.5
งสริการรั
มพัฒบนาการตามวั
นรูน้/ความฉลาดทางปั
ญาและอารมณ์
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง หลัการส่
กเกณฑ์
เงิน การเก็บยรั/กระบวนการเรี
กษาเงิน การจ่ายยเงิ
การจัดทําบัญชีแญละรายงาน
 7.4.3.6 กการส่
งเสริมงการได้
รับวัคอซีงกันนป้โรคภายใต้
องกันโรคตามวั
ย
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่
เสริมและป้
คณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ
 7.4.3.7ขการป้
องกันนและลดปั
ญหาด้
นเพศสัมพับนธ์ท้/อการตั
้งครรภ์
ร้อม2557
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุ
หลักประกั
นสุขาภาพในระดั
งถิ่นหรื
อพื้นไทีม่่ พพ.ศ.
 7.4.3.8 การป้องกักนประกั
และลดปั
หาด้านสารเสพติ
/ยาสูาบหนดหลั
/เครื่องดืก่มเกณฑ์
แอลกอฮอร์
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขญภาพแห่
งชาติ เรื่องดการกํ
เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
อื่นๆ (ระบุห) ารจั
.................................................................................................................
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.3.9
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ํา โดยทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็ก
จมน้ํา
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ํา โดยทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ํา ใน
ปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อพัฒนาอาสาสมัครในชุมชน จํานวน xx คน เป็นทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ําในเขตตําบล
นครชัยบุรินทร์ (ครู ข)
2. เพื่อสร้างกระแส การรับรู้ของคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นความสําคัญของประเด็นปัญหา
เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ํา

3. เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา และสามารถ
ช่นวยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ําได้
ภายในของกองทุ
น

2. วิธีดําเนินการ
1. จัดการอบรมให้ความรู้ครู ข ในระดับตําบล/หมู่บ้าน ได้แก่ หน่วยกู้ชีพ ในอปท.และสมาชิก อปพร.ประจํา
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีหมู
่ ดํป่บาระกาศและ
เนิ
การภายใต้กปษะการช่
ระกาศและ
้านนโดยสอนทั
วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้
ที่ตกน้ํา จมน้าํ การส่งต่อผูท้ ี่จมน้ําไปยังโรงพยาบาลชุมชน อย่างถูกวิธี การจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไว้บริเวณ
สระน้
ทีน่มให้ีคอวามเสี
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กําเกณฑ์
เงค์
พื่อกสนั
ร่ยงบสนุนให้องค์กร
ข.ทีอพื่ผ่า้นนการฝึ
อบรม จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ําและทักษะการช่วยชีวิต
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ2.งถิครู
2557
่นหรื
ที่ พ.ศ.ก2557
ยทางน้
่มนักเรีเพืย่อน ตามหลักสูตรดังนี้
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติผู้ปเรืระสบภั
่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ ําในกลุ
กเกณฑ์
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น 2.1 ความรู
บท้อ้เกีงถิ่ยวกั
่น บความปลอดภัยทางน้ํา เป็นการให้ความรู้และสอนให้เด็กรู้จัก
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน- แหล่งน้ําเสี่ยงทั้งในบ้าน รอบบ้าน ละแวกบ้านและในชุมชน
สภาพแหล่งน้ํา เช่น น้ําลึก น้ําตื้น น้ําวน ปรากฎการณ์ Rip Current
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่-งชาติ
- วิธีการลงและขึ้นแหล่งน้ําด้วยความปลอดภัย
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ยในกิจกรรมทางน้ํา (การปฏิบัติตามระเบียบการใช้สระน้ํา และกฎ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุน-ให้ทัอกงค์ษะความปลอดภั
กร
) บที่ 2)
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
บ่ ท้(ฉบั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือแห่
พื้นงทีความปลอดภั
่ 2)อยพืทั้น่วทีไป่ (ฉบั
- ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ํา
การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ํา เป็นการสอนให้เด็กมีทักษะ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง 2.2
พ.ศ.2557)
- การเอาชีวิตรอดในน้ํา โดยการลอยตัวทั้งการลอยตัวแบบนอนคว่ํา การลอยตัวแบบนอน
หงาย (แม่ชีลอยน้ํา ) และการลอยตัวแบบลําตัวตั้ง ( การลอยคอ การลอยตัวแบบลูกหมาตกน้ํา ) การทําท่าผีจีน
การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด เช่น ขวดน้ําพลาสติก รองเท้าแตะฟองน้ํา การเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ลอยน้ําใน
น้ําลึก และการเลือกใช้เสื้อชูชีพ
- พื้นฐานการว่ายน้ํา ได้แก่การสร้างความคุ้นเคยกับน้ํา การหายใจในการว่ายน้ํา และการ

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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เตะเท้าคว่ําสลับกัน
2.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการร้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้ใหญ่ การช่วยผู้ประสบภัยทางน้ําด้วยการโยนอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ําดื่มพลาสติก ถังแกลลอน เสื้อชูชีพ และการช่วย
ผู้ประสบภัยทางน้ําด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น ท่อ PVC ไม้ไผ่ กิ่งไม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและช่วยฟื้น
คืนชีพแก่ผู้ตกน้ํา จมน้ํา ก่อนนําส่งโรงพยาบาล
3. แสวงหาความร่วมมือจากจากเครือข่ายในพื้นที่ เช่นสถาบันทางการศึกษา เพื่อผลักดันหลักสูตร การ
ป้องกันเด็กจมน้ําเข้าเป็นหลักสูตรเสริมสร้างประสบการชีวิตในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานป้องกันเด็ก
จมน้ํา
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่าง เดือน เมษายน – มิถุนายน 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรัโครงสร้
บกลุ่มเป้าางการบริ
หมายและผู
นงาน จํานวน xx คนน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
หารจั้ดดําเนิ
การภายในของกองทุ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
ในการบริ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
xx มื้อ หเป็ารจั
นเงิดการกองทุ
น xxxxx นบาท
ระเบียบ -คูค่่มาือตอบแทนวิ
ดังนี้ ทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าประกาศคณะกรรมการหลั
ป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 กxประกั
2.5 เมตร
ในราคาตารางเมตรละ
บาท กเกณฑ์เพื่อเป็สนันบเงิสนุ
น นxxxxx
1.
นสุขภาพแห่
งชาติ เรื่อง การกํxxx
าหนดหลั
ให้องค์กบาท
ร
าเอกสารประกอบการอบรม
านวน
xx ชุด ๆนละ
บาทนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรืเป็อพืน้นเงิทีน่ พ.ศ.
xxxxx
ปกครองส่- วค่นท้
องถิ่น ดําเนินงานและบริหจํารจั
ดการกองทุ
หลักxxประกั
2557บาท
- ค่าเอกสารแนบท้
แฟ้มใส่เอกสารประกอบการอบรม
จํานวน xx
แฟ้มนๆสุขละ
xx บาท
เป็นเงินกเกณฑ์
xxxxxเพื่อบาท
2.
ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ภาพแห่
งชาติ เรื่อง การกําหนดหลั
สนั
บสนุน่คาดว่
ให้องค์
กรปกครองส่
6. ผลที
าจะได้
รับ วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที1.่ พ.ศ.
่องนหลั
เกณฑ์ําตํการรั
บเงิน การเก็บรักคษาเงิ
การจ่กาษะในการสอนเด็
ยเงิน การจัดทํากบันัญกชีเรีแยละรายงาน
เครือ2557
ข่ายป้เรืองกั
เด็ กจมน้
าบลหนองสระปลามี
วามรูน้และทั
นในหลักสูตรการ
3. ประกาศคณะอนุ
เอาชีวิตรอดจากการตกน้
ําจมน้กํารรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจั
การสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักกประกั
นสุขอภาพในระดั
่นหรือพืํา้นในเด็
ที่ พ.ศ.
2.ดชุบริ
มชนและผู
ป้ กครองมี
ความตระหนั
ในการป้
งกันการเสียบชีท้วอิตงถิจากตกน้
กอายุ2557
ต่ํากว่า 15 ปี
4.
ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุ่อขความปลอดภั
ภาพแห่งชาติยเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
3. แหล่
งน้ําเสี่ยงในชุมชนมีการจักดประกั
การเพื
ปกครองส่4.วนท้
งานและบริหําจมน้
ารจัดําการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ไม่มอีเงถิ
ด็ก่นเสียดํชีาวเนิิตนจากการตกน้
พ.ศ.
7. สรุ2559
ปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5. คูลงรายละเอี
่มือปฏิบัติงานกองทุ
นหลักลประกั
ขภาพในระดั
่นหรือพื่เ้นป็ทีน่ รายการหลั
(ฉบับปรับปรุกสํง าพ.ศ.2557)
(ผู้เสนอฯ
ยด โดยในแต่
ะข้อย่นอสุยให้
เลือกเพียบงท้1องถิ
รายการที
หรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
 7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในปีงบ
ประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อสร้างความตระหนัก และมีองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของการเป็นชาย/หญิงในสังคม
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพ
ในกลุ่มนักเรียน เช่น วิทยาลัยอาชีวะ, โรงเรียนกีฬา, โรงเรียนมัธยม อายุ 15 - 18 ปี จํานวน xxx คน
2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคเอดส์ ในกลุม่ เด็กและเยาวชน
3. เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ
ดํารงชีวิต
4. นักเรียนแกนนําสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นที่มปี ัญหาเพื่อนําไปสู่การ
แก้ปัญหาที่ถกู ต้อง
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
2. วิธีดําเนินการ
1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ ประชุมศึกษาข้อมูลสุขภาพของชุมชน เพื่อ
หารจัดญการกองทุ
นหลัก่มประกั
นสุขภาพในระดั
่นหรือและวางแผนการดํ
พื้นที่ ดําเนินการภายใต้
ประกาศและ
ศึกษาปัญในการบริ
หา ขนาดของปั
หา กําหนดกลุ
เป้าหมาย
จํานวนกลุบ่มท้เป้อางถิหมาย
าเนินการเพื
่อแก้ไข
ระเบียบ 2.คู่มจัือดดัทํงานีโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุ
้
นหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
เพื่อขอสนั1.บสนุประกาศคณะกรรมการหลั
นงบประมาณดําเนินการตามแผนงาน
ปกครองส่3.วนท้
องถิ่นงปฏิ
ดําบเนิัตนิกงานและบริ
นหลัอกงกั
ประกั
นสุขภาพในระดั
บท้อ้งงถิ
่นหรืไม่อพพืร้้นอทีม่ พ.ศ.
2557
อบรมเชิ
ารในการให้หคารจั
วามรูดการกองทุ
้เกี่ยวกับการป้
นและแก้
ไขปัญหาการตั
ครรภ์
และโรค
2. เอกสารแนบท้
กประกั
ขภาพแห่
เพื่อ
ติดต่อทางเพศสั
มพันธ์ ในกลุาม่ ยประกาศคณะกรรมการหลั
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน
xxxนสุคน
โดยแบ่งงชาติ
เป็น เรืxx่องรุ่นการกํ
ๆ ละาหนดหลั
xx คนกเกณฑ์
ตามเวลา
สนับสนุนให้่ อทีงค์
รปกครองส่วนท้อโครงการ
งถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
และสถานที
กํากหนดในแผนงาน
หรือพื้นที4.่ พ.ศ.
2557 เรื่อง หลันกผลการดํ
เกณฑ์ การรั
เงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
ติดตามและประเมิ
าเนินบงาน
3. สรุประกาศคณะอนุ
กรรมการส่งเสริมและป้องกัส่นงโรคภายใต้
คณะกรรมการหลั
กประกัการบริ
นสุขภาพแห่
งชาติ
5.
ปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ให้กองทุนหลั
กประกันสุขภาพองค์
หารส่วนตํ
าบล
เรื
่อง การจั
บริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นครชั
ยบุรินดทร์
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
3. ระยะเวลาดํ
าเนินการ
ปกครองส่ระหว่
วนท้าองงถิเดื่นอนดํามิเนิถุนนายน
งานและบริ
หารจั2559
ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
– สิงหาคม
พ.ศ. 2559
4. สถานที
การบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
5.่ดําคูเนิ่มนือปฏิ
รุ่นที่ x ห้องประชุม โรงเรียนนครชัยบุรินทร์วิทยาคม
รุ่นที่ xx ห้องประชุม โรงเรียนกีฬานครชัยบุรินทร์
รุ่นที่ xxx ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครชัยบุรินทร์

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแฟ้มใส่เอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx แฟ้ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนแกนนํามีความตระหนัก และมีองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของการเป็นชาย/หญิงในสังคม
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
ภายในของกองทุ
น
น 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.3
สนุ
กเกณฑ์
นกลุ
ให้อ่มเงค์
พื่อากสนั
ร บสนุนกให้(ตามแนบท้
องค์กร ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
เป้
หมายหลั
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.3.3
หรือพืกลุ
้นทีม่ พ.ศ.
เด็กวั2557
ยเรียนและเยาวชน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.4
่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ กตามกลุ
กเกณฑ์่มเพืเป้่อาหมายหลัก
กิจกรรมหลั
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น กลุม่บเด็
ท้อกงถิ
7.4.3
วัย่นเรียนและเยาวชน
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
 7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติการตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
7.4.3.2
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการรณรงค์
งค์กร /ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.3.4
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.3.5
่ (ฉบับทีการส่
่ 2) งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สถานีตํารวจนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุม่ เป้าหมาย คือนักเรียนและเยาวชน จํานวน xxx คน เกิดความรู้และทักษะ ตระหนักและเข้าใจ
กฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ รู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ
2. เพื่อสร้างแกนนํานักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
3. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและชุมชน
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
าเนินงาน
- ติดต่อประสานงานกับกประกั
วิทยากร
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ประสานงานกั
่เกี่ยวข้
องกประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นติดดํต่าอเนิ
นงานและบริบหหน่
ารจัวยงานที
ดการกองทุ
นหลั
- จัดซื้อวัสาดุยประกาศคณะกรรมการหลั
อุปกรณ์ประกอบการดําเนิกนประกั
งาน นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้
จัดเตรียมป้วานท้
ยการฝึ
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
องถิ่นกอบรม
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
จั
ด
เตรี
ย
มสถานที
ใ
่
นการฝึ
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรักบอบรม
เงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
4. ดํประกาศคณะอนุ
าเนินการจัดประชุกมรรมการส่
ให้ความรูงเสริ
้ โดยวิ
ทยากร
้อดังนี้ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.
มและป้
องกัตามเนื
นโรคภายใต้
- ความรู้เบื้อขงต้ของกองทุ
นเกี่ยวกันบหลั
กฎหมายจราจร,
พ.ร.บ.จราจร
านวน2557
1 ชั่วโมง
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
กประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่จํพ.ศ.
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกักบประกั
พ.ร.บ.ขนส่
งทางบก
จํานวนเพื2่อสนั
ชั่วบโมง
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่
งชาติที่คเรืวรรู
่อง้ การกําหนดหลักเกณฑ์
สนุนให้องค์กร
เครื
อ
่
งหมายและสั
ญ
ญาณจราจร
จํ
า
นวน
1
ชั
ว
่
โมง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
- สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
จํานวน 1 ชั่วโมง
พ.ศ. 2559
คุณธรรมและความมี
ใจในการขับบท้ขี่ยอานพาหนะ
จําบนวน
ชั่วโมง
5. คู่มือ-ปฏิมารยาท
บัติงานกองทุ
นหลักประกันสุนข้ําภาพในระดั
งถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรั
ปรุง1พ.ศ.2557)
- ความรู้เกี่ยวกับความผิดทางอาญาของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
จํานวน 2 ชั่วโมง

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. ประเมินผลการดําเนินงาน
- สอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- ดําเนินการประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน รายงานต่อผู้บริหาร
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
ห้องประชุมสถานีตํารวจภูธรนครชัยบุรินทร์

5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ภายในของกองทุ
น
น
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน-การภายใต้
ค่าเช่าเครืป่อระกาศและ
งเสียงและอุปกรณ์ประกอบการอบรม วันละ xxxx บาท จํานวน xx วัน เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าใบประกาศนียบัตร จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
สมุ
xxอเล่งค์มกรๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น-ให้ค่อาเงค์
พื่อกดสนั
ร จํบานวน
สนุนให้
า่นปากกา
ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ-งถิค่2557
หรือพื้นจํทีา่ นวน
พ.ศ. xx
2557
- ค่าเาพืกระดาษโปสเตอร์
เป็นเงิน xxxxx บาท
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
หนดหลั
่อ กเกณฑ์เพืจํ่อานวน xx แผ่น ๆ ละ xx บาท
กระดาษ
A4
เป็นเงิน xxxxx บาท
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้-สุอค่ขงถิาภาพในระดั
่น
บท้80
องถิแกรม
่น จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท
A4 แบบสี จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ-าค่บัาญกระดาษ
ชีและรายงาน
-งชาติ
ค่าเทปกาวแบบย่
น จํานวน xx ม้วน ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
นสุขภาพแห่งชาติ
- ค่า2557
เทปกาว 2 หน้า จํานวน xx ม้วน ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
นกหวี
จํานวน
เป็นเงิน xxxxx บาท
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น-ให้ค่อาเงค์
พื่อกสนั
ร ดบสนุ
นให้อxxงค์อักนร ๆ ละ xx บาท
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อพื้นรทีับ่ (ฉบับที่ 2)
่นหรือ6.พื้นผลที
ทีบ่ ท้(ฉบั
บ่นทีหรื
่คองถิ
าดว่
า่ 2)จะได้
1. นักเรียนและเยาวชนที่เข้าอบรม มีความรู้และทักษะ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่ รู้จัก
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
บปรัอบงกัปรุนงตนเองขณะขั
พ.ศ.2557) บขี่ยานพาหนะ
วิ่ (ฉบั
ธีการป้
2. มีแกนนํานักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สถานีตํารวจนครชัยบุรินทร์
 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
[ข้อ 7(2)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
 7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
างการบริญหหาด้
ารจัาดนเพศสั
การภายในของกองทุ
น ไม่พร้อม
 7.4.3.7 การป้โครงสร้
องกันและลดปั
มพันธ์/การตั้งครรภ์
 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ
มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางการ มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียน ในระดับชั้นประถม ของโรงเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผิดปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพื่อรักษาต่อ
ตามระบบ
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีปัญหาทางสายตา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับต้อ
กระจก ได้รับการสนับสนุนแว่นตาเพื่อช่วยในการมองเห็น
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตา การใช้สายตาอย่างถูกวิธี
ภายในของกองทุ
น
น

2. วิธีดําเนินการ
1. เจ้าหน้าที่สว่ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดปัญหา วางแผน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีกํ่ าดํปหนดเป้
าระกาศและ
เนินการภายใต้
าหมาย จํปาระกาศและ
นวนกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบวิธีการดําเนินงาน โครงการการตรวจวัดและคัดกรอง ความ
ผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร์
ดพืทํ่อกาสนั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น2.ให้อจัเงค์
รโครงการเพื
บสนุนให้่ออขอนุ
งค์กรมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บุอรงถิินทร์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือนครชั
พื้นทีบ่ยท้พ.ศ.
2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3.
ประสานงานหน่
วยงานด้
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์
เพื่อ านบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นวิทยากร ดําเนินการตรวจคัด
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักรอง
กประกัวิบนนท้ิจสุอฉัขงถิยภาพในระดั
่นและซักซ้อบมความเข้
ท้องถิ่น าใจในการดําเนินงานตามกําหนดการ
การตามแผนงาน ดังนี้
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ4.าบัดํญาชีเนิแนละรายงาน
เจ้าหน้างทีชาติ
่หน่วยบริการให้ความรู้ด้านการใช้สายตา การรักษา ถนอมดวงตาแก่กลุ่มเป้าหมาย
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการดําเนินการตรวจคัดกรองสายตาในกลุ่มเป้าหมาย
หน้นาให้ที่หองค์
น่วกยบริ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- เจ้บาสนุ
ร การสรุปข้อมูลผลการตรวจคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายให้กับส่วนสาธารณสุขและ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อสิงถิ่งบแวดล้
่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)ออพืม้นที่ (ฉบับที่ 2)
- นํากลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจคัดกรองสายตาที่ไม่ปกติ พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ให้คาํ ปรึกษา วาง
กษา และให้ขอ้ บ่งชี้ว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้แว่นสายตา
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัแนวทางการรั
บปรุง พ.ศ.2557)
- ดําเนินการประสานโรงพยาบาลจัดหาแว่นสายตาตามความจําเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ
วินิจฉัย และข้อบ่งชี้จากแพทย์ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้แว่นสายตา
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่าง เดือน เมษายน – มิถุนายน 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมาแพทย์และพยาบาลในการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น และโรคตา
จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการดําเนินงาน จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแว่นสายตาสําหรับผู้มีสายตาสั้น อันละ xxx บาท จํานวน xx อัน
เป็นเงิน xxxxx บาท
หมายเหตุ จํานวนแว่นตาเป็นตัวเลขประมาณการ เวลาจ่ายจริง จ่ายให้ตามผลการวินิจฉัย และข้อบ่งชี้จากแพทย์
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้สายตาอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสายตา
2. กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาด้านการศึกษาดีขึ้น ไม่มีอุปสรรคด้านการศึกษาจากข้อจํากัดจากการมองเห็น
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
ในการบริ
หารจัดกการกองทุ
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้
ระกาศและ
7.1 หน่
วยงาน/องค์
ร/กลุ่มคนนทีหลั
่รับกผิประกั
ดชอบโครงการ
(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันฯ ปพ.ศ.
2557 ข้อ 7)
ระเบียบ ชืคู่อ่มหน่
ือ ดัวงยงาน/องค์
นี้
กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
ขภาพแห่
เรื่อง การกํขของเทศบาล
าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุกขประกั
อื่นของนสุอปท.
เช่นงชาติ
กองสาธารณสุ
ปกครองส่
วนท้องถิ่น ดําบเนิสนุนนงานและบริ
หารจัดการกองทุนหลักกประกั
7.2 ประเภทการสนั
(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
ประกันนสุฯขภาพในระดั
พ.ศ. 2557บข้ท้ออ7)งถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้
กประกั
สุขภาพแห่
งชาติ เรืการ/หน่
่อง การกํ
าหนดหลักเกณฑ์
เพือ่อ 7(1)]

7.2.1 สนับสนุานยประกาศคณะกรรมการหลั
การจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วนยบริ
การ/สถานบริ
วยงานสาธารณสุ
ข [ข้
สนับ7.3
สนุนกลุ
ให้่มอเป้
งค์ากหมายหลั
รปกครองส่
วนท้องถิ่น ายประกาศคณะอนุ
ดําเนินงานและบริกหรรมการส่
ารจัดการกองทุ
กประกันสุอขงกัภาพในระดั
บท้2557)
องถิ่น
ก (ตามแนบท้
งเสริมนสุหลั
ขภาพและป้
นโรคฯ พ.ศ.
หรือพื้นที
่ พ.ศ.7.3.3
2557กลุเรืม่ ่อเด็งกหลั
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
วัยกเรีเกณฑ์
ยนและเยาวชน
ประกาศคณะอนุ
งเสริ
7.4 กิ3.จกรรมหลั
กตามกลุ่มกเป้รรมการส่
าหมายหลั
ก มและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจั
การสาธารณสุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดบริ
7.4.3
กลุม่ เด็กวัขยของกองทุ
เรียนและเยาวชน
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ภาพแห่
่อง ยการกํ
าหนดหลัอมูกลเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
 7.4.3.1 การสํารวจข้
อมูลนสุสุขขภาพ
การจังชาติ
ดทําเรื
ทะเบี
นและฐานข้
สุขภาพ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.3.2
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
หลักประกั
ขภาพในระดั
บท้้มอภี งถิ
่นหรื่ยองพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
การตรวจคัหดารจั
กรอง
ประเมินนภาวะสุ
ขภาพนสุและการค้
นหาผู
าวะเสี
พ.ศ. 2559
 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.3.4
ัติงานกองทุ
นหลักประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นคหรืวามรู
อพื้น้ ที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
การรณรงค์
/ประชาสั
มพันธ์/ฝึกอบรม/ให้
 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนบุญวัฒนา มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุม่ เป้าหมาย คือนักเรียนที่มีอายุ 15 – 17 ปี จํานวน xx คน ได้รับการตรวจคัดกรองโดยแบบ
ประเมินความเครียด ซึมเศร้า สติ ความสุข
2. เพื่อให้นักเรียนที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า ได้รับการฝึกสติ เพื่อยอมรับและพัฒนาตนเอง

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน3.การภายใต้
ประกาศและ
ขั้นตอนการดํ
าเนินงาน
- ติดต่อประสานงานกับวิทยากร
ต่อนประสานงานกั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ติบดสนุ
ให้องค์กร บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ2557
อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืจั้นดทีซื่ ้อพ.ศ.
ยมป้เพืายการฝึ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - จัดกเตรี
เกณฑ์
่อ กอบรม
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - จัดเตรี
บท้ยอมสถานที
งถิ่น ่ในการฝึกอบรม
การตามแผนงาน ดังนี้
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ4.าบัดํญาชีเนิแนละรายงาน
คัดกรองนั
กเรียนที่มีอายุ 15 – 17 ปี โดยแบบประเมินความเครียด ซึมเศร้า สติ ความสุข จํานวน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืxxx
อพื้นคน
ที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- แปรผลการประเมิ
บสนุนให้องค์กร นจากแบบประเมิน แยกกลุ่มนักเรียนตามผลการประเมิน
เรียบนที
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
ที่ ม่2)ีภาวะเครียด ซึมเศร้า มาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดําเนินการต่อ เพื่อให้นักเรียน
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ-พืนํ้นาทีนั่ ก(ฉบั
เข้าใจและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
- ดําเนินการอบรมการฝึกสติ โดยทีมวิทยากร
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
5. ประเมินผลการดําเนินงาน
- สอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
- ติดตามประเมินผลโดยให้นกั เรียนทําแบบประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน รายงานต่อผู้บริหาร
ความเครียด ซึมเศร้า สติ ความสุข หลังจบกิจกรรม, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนบุญวัฒนา
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเช่าสถานที่ จํานวน xx วัน ๆ ละ xxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าพิธีการ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมิ
นเพื่อคัางการบริ
ดกรอง หจํารจั
านวนดการภายในของกองทุ
xxx ชุด ๆ ละ xx บาทน
เป็นเงิน xxxxx บาท
โครงสร้
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินหลังจบกิจจกรรม จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ในการบริ
หารจันดทางสํ
การกองทุ
กประกัระยะทางไป
นสุขภาพในระดั
องถิ่นกิหรื
อพื้นทีๆ่ ดํละ
าเนิxนบาท
การภายใต้
- ค่าพาหนะเดิ
าหรับนวิหลั
ทยากร
- กลับบท้xxx
โลเมตร
จํานวนประกาศและ
xx คน
ระเบียบ เป็
คู่มนือเงิดันงนีxxxxx
้
บาท
- ค่าประกาศคณะกรรมการหลั
ที่พักวิทยากร จํานวน xx คืกนประกั
ๆ ละนสุxxx
บาท/คน
xx คนาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็สนันบเงิสนุ
น นxxxxx
1.
ขภาพแห่
งชาติจําเรืนวน
่อง การกํ
ให้องค์บาท
กร
าพาหนะเดิ
าหรับผู้เข้าหรัารจั
บการอบรม
จํานนวน
คนนๆสุขละภาพในระดั
xxx บาท/วั
จํา่นนวน
ปกครองส่- วค่นท้
องถิ่น ดํนาทางสํ
เนินงานและบริ
ดการกองทุ
หลักxx
ประกั
บท้นองถิ
หรือxx
พื้นวัทีน่ พ.ศ. 2557
เป็นเงิเอกสารแนบท้
น xxxxx บาท
2.
ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
นทึกกิจกรรมตลอดปี
จํานวน
เล่ม ๆ ละนxx
เป็นเงิน บxxxxx
สนับสนุน-ให้ค่าอสมุ
งค์ดกบัรปกครองส่
วนท้องถิ่น ดํMind
าเนินDiary
งานและบริ
หารจัxxดการกองทุ
หลับาท
กประกันสุขภาพในระดั
ท้องถิ่น บาท
ค่าเอกสารสรุ
านวนบxx
ม ๆ ละ
นเงิน xxxxx บาท
หรือพื้นที-่ พ.ศ.
2557 เรืป่อผลโครงการ
ง หลักเกณฑ์จํการรั
เงินเล่การเก็
บรักxxx
ษาเงิบาท
น การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีแเป็ละรายงาน
กรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6. ผลที่ค3.าดว่ประกาศคณะอนุ
าจะได้รับ
เรื่อง การจั
นหลัก้ตประกั
นสุขไภาพในระดั
องถิ่นหรื
อพื้นที่ พ.ศ. ย2557
1. ดนับริ
กเรีกยารสาธารณสุ
นที่เข้าร่วมกิขจของกองทุ
กรรมมีความรู
ิดตัวไปใช้
ด้ตลอดชีวิตบท้ในการจั
ดการความเครี
ด ซึมเศร้า
4.
นสุขภาพแห่
ง การกํ
สนุนให้อพฤติ
งค์กกรรรม
2. เป็ประกาศคณะกรรมการหลั
นการป้องกันปัญหาที่จะเกิกดประกั
จากความเครี
ยด งซึชาติ
มเศร้เรืา ่อในวั
ยรุ่น าเช่หนดหลั
นการฆ่กาเกณฑ์
ตัวตายเพืทํ่อสนั
าร้าบยตนเอง
ปกครองส่
วนท้ใช้องถิ
่น ดําเนิดนและปั
งานและบริ
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ก้าวร้าว เกเร
สารเสพติ
ญหาทางเพศ
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนบุญวัฒนา
 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
[ข้อ 7(2)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
 7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
ภายในของกองทุ
น
น
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ประกาศและ
7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นักเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอ้วน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม นักเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอ้วน ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุม่ เป้าหมาย คือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จํานวน xx คน มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค การออกกําลังกาย และพัฒนา
ทางด้านอารมณ์
2. เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบในโรงเรียนตามโครงการพิชิตพุง พิชิตอ้วน
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
าเนินงาน
- ติดต่อประสานงานกับกประกั
วิทยากร
อง าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขและหน่
ภาพแห่วงยงานที
ชาติ เรื่เกี่อ่ยง วข้
การกํ
วัสนดุงานและบริ
อุปกรณ์ประกอบการดํ
าเนินนงาน
ดเตรีนยสุมป้ขภาพในระดั
ายการฝึกอบรม
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นจัดดํซืา้อเนิ
หารจัดการกองทุ
หลักจัประกั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
จั
ด
เตรี
ย
มสถานที
ใ
่
นการฝึ
ก
อบรม
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
การตามแผนงาน
สนับสนุน4.ให้ดํอางค์เนิกนรปกครองส่
วนท้องถิดัง่นนี้ ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
- อบรมให้
ความรู
้เรื่องโภชนาการที
เ่ หมาะสมตามวั
านวน 1 ชั่วโมง
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง หลั
กเกณฑ์
การรับเงิน การเก็
บรักษาเงินยการจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีแจํละรายงาน
- อบรมให้ความรู
้เรื่องการปรั
เปลี่ยอนพฤติ
กรรมด้านการบริ
โภค
1 ชังชาติ
่วโมง
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริมบและป้
งกันโรคภายใต้
คณะกรรมการหลั
กประกันสุจํขานวน
ภาพแห่
- อบรมให้ความรู
้เรื่องการออกกํ
าลังนทีสุ่ถขูกภาพในระดั
วิธี และฝึกปฏิ
จํานวน 2 ชั่วโมง
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักประกั
บท้บอัตงถิิ ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- จัดกิจกรรมออกกําลังกกาย
นแอโรบิ
นวันาจัหนดหลั
นทร์ – กพฤหั
สบดี
านวน
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
ประกัโดยการเต้
นสุขภาพแห่
งชาติคเรืทุ่อกงเย็การกํ
เกณฑ์
เพื่อจํสนั
บสนุ40
นให้นาที
องค์/กวันร
ประเมิ
เนินงาน หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่5.วนท้
องถิน่นผลการดํ
ดําเนินางานและบริ
- สอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
พ.ศ. 2559
กรรมการบริ
เรียบนปรุและดู
การเปลี่ยนแปลง
5. คู่มือ-ปฏิติดบตามประเมิ
ัติงานกองทุนนผลโดยการสั
หลักประกันงสุเกตพฤติ
ขภาพในระดั
บท้องถิโ่นภคอาหารของนั
หรือพื้นที่ (ฉบับกปรั
ง พ.ศ.2557)
ค่าน้ําหนักตัว เปรียบเทียบก่อนดําเนินกิจกรรมกับหลังดําเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้บริหาร
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนธันวาคม 2558 – เดือนสิงหาคม 2559
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จํานวน xx ชั่วโมง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรนําเต้น จํานวน xx ชั่วโมง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเอกสารสรุปผลโครงการ จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโต สมวัย ไม่เป็นโรคทุพโภชนาการ หรือ
โรคอ้วน
2. บุคคลต้นแบบในโรงเรียนสามารถขยายความรู้ด้านโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ตลอดจนการ
ออกกําลังกาย พิชิตอ้วน ไปสู่ชุมชนต่อไป
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายในของกองทุ
น
น (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินชืการภายใต้
ประกาศและ
่อหน่วยงาน/องค์
กร/กลุ่มคน โรงเรียนบุญวัฒนา
 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.2
สนุ
กเกณฑ์
นประเภทการสนั
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุบนสนุ
ให้อนงค์(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กร
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.2.2
หรือพืสนั
้นทีบ่ พ.ศ.
สนุนกิ2557
จกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ [ข้กอเกณฑ์
7(2)]เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกั
สุอขงถิ
บท้กอ(ตามแนบท้
งถิ่น
7.3บนท้กลุ
่มภาพในระดั
เป้่น าหมายหลั
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ
าบัญ7.3.3
ชีและรายงาน
กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
นสุขภาพแห่
งชาติ
7.4กประกั
กิงชาติ
จกรรมหลั
กตามกลุ
่มเป้าหมายหลัก
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
 2557
7.4.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการสํ
งค์กรารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.3.1
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.3.2
่ (ฉบับทีการตรวจคั
่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

73
737

โครงการตัวอย่าง
กลุ่มวัยทํางาน
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิกรุกในกลุ่มประชาชนวัยทํางาน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิกรุกในกลุม่ ประชาชนวัยทํางาน ในปีงบประมาณ 2559
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน
xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคอ้วนลงพุงได้รับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
2. เพื่อให้ผมู้ ีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
น
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีนครชั
่ ดํปาระกาศและ
เนิยนบุการภายใต้
รินทร์ ประกาศและ
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
เนินนการตรวจคั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ดํบาสนุ
ให้องค์กร ดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอ้วนลง
หมาย2557
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพุพืง้นในประชาชนกลุ
ทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื่ม้นเป้ที่ าพ.ศ.
ดกรอง เพื่อหากลุ่มที่เป็นโรค นําไปดําเนินการส่งไปตรวจยืนยันและรับ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - วิเคราะห์
กเกณฑ์แเปรผลการตรวจคั
พื่อ
กบษาต่
อภาพในระดั
ไป่น กลุ่มทีม่ บีภท้าวะเสี
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลัการรั
กประกั
นท้สุอขงถิ
องถิ่น่ยงและกลุม่ ปกติ นําไปเข้าสู่กระบวนการให้ความรู้ และเฝ้าระวัง
- อบรมให้ความรู้ บรรยายเนือ้ หา โดยวิทยากร ดังนี้
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จํานวน 1 ชั่วโมง
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่ง- ชาติ
- อันตรายที่เกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นวน
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้จํอางค์
กร 2 ชั่วโมง
องกันโรคและการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง จํานวน 1 ชั่วโมง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
ที่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบั- บแนวทางการป้
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
สรุงปพ.ศ.2557)
ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรั5.บปรุ
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองสุขภาพ จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจน้ําตาลในเลือด จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา วันละ xxx บาท/คน จํานวน xx คน
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง
2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพือ่ ป้องกันการเกิดโรคที่
เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ทํา
ให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รนุ แรง ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่
ละข้
อย่อยให้หเารจั
ลือกเพี
ยง 1 รายการที่เป็นนรายการหลักสําหรับใช้ในการ
โครงสร้
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติกประกั
เรื่องนการกํ
าหนดหลั
7.2 ประเภทการสนั
บสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
ฯ พ.ศ.
2557 กข้เกณฑ์
อ 7) เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้7.2.1
องถิ่นสนัดํบาสนุ
เนินนงานและบริ
ารจัดการกองทุ
สุขภาพในระดั
บท้องถิวยงานสาธารณสุ
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.ข 2557
การจัดบริกหารสาธารณสุ
ขของนหลั
หน่กวประกั
ยบริกนาร/สถานบริ
การ/หน่
[ข้อ 7(1)]
2. ่มเอกสารแนบท้
ยประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
เรื่อง การกํ
กเกณฑ์
เพื่อ
7.3 กลุ
เป้าหมายหลักา(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริมงสุชาติ
ขภาพและป้
องกัานหนดหลั
โรคฯ พ.ศ.
2557)
สนับสนุน
ให้อ7.3.4
งค์กรปกครองส่
นท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
กลุม่ วัยทําวงาน
หรือ7.4
พื้นทีกิ่ จพ.ศ.
2557กตามกลุ
เรื่อง หลั่มเป้
กเกณฑ์
การรักบเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
กรรมหลั
าหมายหลั
3.
รรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประกาศคณะอนุ
7.4.4 กลุม่ วัยทํากงาน
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุ
ขภาพในระดั
งถิ่นหรือพือ้นมูทีล่ พ.ศ.
2557
 7.4.4.1ขการสํ
ารวจข้นอหลัมูลกสุประกั
ขภาพนสุการจั
ดทําทะเบีบท้ยอนและฐานข้
สุขภาพ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
งชาติขเรืภาพ
่อง การกํ
าหนดหลั
เพื่อ่ยสนั
 7.4.4.2 การตรวจคั
ดกรองนสุประเมิ
นภาวะสุ
และการค้
นหาผูกเกณฑ์
้มภี าวะเสี
ง บสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.4.3
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
การเยี่ยมติหดารจั
ตามดู
แลสุขภาพนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.4.5
ัติงานกองทุ
ขภาพในระดั
บท้อ่มงถิ
อพื้นที่ (ฉบับปรั
บปรุ่ยงนสิพ.ศ.2557)
การส่นหลั
งเสริกประกั
มพฤตินกสุรรมสุ
ขภาพในกลุ
วัย่นทํหรื
างานและการปรั
บเปลี
่งแวดล้อมในการ
ทํางาน
 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางาน
 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางานเชิงรุก
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางานเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx
บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มประชาชนวัยทํางาน จํานวน xxx คน ได้รบั การตรวจ ดูแลสุขภาพช่องปาก
และบริการทางทันตกรรมที่จาํ เป็น
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการดูแลสุขภาพในช่องปาก เหงือกและฟันที่
ถูกต้อง

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
น
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีนครชั
่ ดํปาระกาศและ
เนิยนบุการภายใต้
รินทร์ ประกาศและ
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
นธ์กใรห้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกําหนดการออกให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในพื้นที่ตาม
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ประชาสั
บสนุนให้มอพังค์
ําอหนดไว้
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือแผนที
พื้นทีบ่ ่กท้พ.ศ.
งถิ2557
่นหรือผ่พืานหอกระจายข่
้นที่ พ.ศ. 2557าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นําชุมชน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - ตรวจสภาวะช่
กเกณฑ์เพื่อองปากให้กับกลุ่มประชาชนวัยทํางาน
้ด้า่นนทันตสุขศึกษาและโภชนาการแก่กลุ่มเป้าหมาย
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - ให้ความรู
บท้องถิ
- ฝึกทักษะการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
การให้บงชาติ
ริการทันตกรรมที่จาํ เป็นเบื้องต้น
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
4. ประเมิ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557นผลการดําเนินงาน
ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น5.ให้อสรุเงค์
พืป่อกผลการดํ
ร บสนุานเนิให้นองานตามแผนงานโครงการ
สนั
งค์กร
บุอรงถิินบทร์
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
่นทีหรื
่นหรือนครชั
พื้นทีบ่ยท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
3. ระยะเวลาดําเนินการ
อน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัระหว่
บปรุงางเดื
พ.ศ.2557)
4. สถานที่ดําเนินการ
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/ครั้ง จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ยาแปรงสีฟัน ประกอบการฝึกปฏิบัติ จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซิ่น จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนวัยทํางาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และเข้าถึงบริการทันตกรรมที่จาํ เป็นเบื้องต้น
2. ประชาชนวัยทํางาน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก ลดโอกาสเกิดฟันผุและโรคปริทนต์
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รบั อนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
างการบริ
หารจัดการภายในของกองทุ
น
 7.1.1 หน่วยบริการหรืโครงสร้
อสถานบริ
การสาธารณสุ
ข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
นหลัากยประกาศคณะอนุ
ประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิง่นเสริ
หรืมอสุพืข้นภาพและป้
ที่ ดําเนินการภายใต้
ระกาศและ
7.3 กลุ
่มเป้าหมายหลั
ก (ตามแนบท้
กรรมการส่
องกันโรคฯปพ.ศ.
2557)
ระเบียบ 
คู่มือ7.3.4
ดังนี้ กลุม่ วัยทํางาน
7.4 กิ1.จกรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลั
ก นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
วัยนทํงานและบริ
างาน หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่วนท้7.4.4
องถิ่น กลุดํม่าเนิ
 7.4.4.1
การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจั
ดทํนาสุทะเบี
ยนและฐานข้
สุขภาพ
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
งชาติ เรือ่อมูงลการกํ
าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
7.4.4.2วการตรวจคั
ประเมินภาวะสุ
และการค้
หาผู้มนภี สุาวะเสี
่ยง บท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์ก
รปกครองส่
นท้องถิ่น ดํดากรอง
เนินงานและบริ
หารจัขดภาพ
การกองทุ
นหลักนประกั
ขภาพในระดั
 7.4.4.3
่ยมติการรั
ดตามดู
ขภาพ
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง หลัการเยี
กเกณฑ์
บเงินแลสุ
การเก็
บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
 7.4.4.4 กการรณรงค์
ประชาสั
มพัอนงกัธ์น/ฝึโรคภายใต้
กอบรม/ให้คณะกรรมการหลั
ความรู้
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่ง/เสริ
มและป้
กประกันสุขภาพแห่งชาติ
 7.4.4.5ขการส่
งเสริมนพฤติ
รรมสุนขสุภาพในกลุ
่มวัยบทํท้าองานและการปรั
เปลี่ย2557
นสิ่งแวดล้อมในการ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุ
หลักกประกั
ขภาพในระดั
งถิ่นหรือพื้นที่ บพ.ศ.
ทํางาน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
การส่งเสริหมารจั
การดูดการกองทุ
แลสุขภาพจิ
ตแก่
กลุ่มวันยสุทํขาภาพในระดั
งาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.4.6
ดําเนินงานและบริ
นหลั
กประกั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

7.4.4.7
การป้
อ
งกั
น
และลดปั
ญ
หาด้
า
นเพศสั
ม
พั
น
ธ์
/
การตั
ง
้
ครรภ์
ไม่พร้อม
พ.ศ. 2559
การป้นหลั
องกักนประกั
และลดปั
ญหาด้านสารเสพติ
่องดืบ่มปรัแอลกอฮอร์
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.4.8
ัติงานกองทุ
นสุขภาพในระดั
บท้องถิด่น/ยาสู
หรือพืบ้น/เครื
ที่ (ฉบั
บปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ......การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางาน.........................

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ
มองเห็นของประชาชนกลุ่มวัยทํางานตําบลนครชัยบุรินทร์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางการ มองเห็นของประชาชนกลุ่มวัยทํางานตําบลนครชัยบุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มวัยทํางานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผิดปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพื่อรักษาต่อ
ตามระบบ
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีปัญหาทางสายตา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับต้อ
กระจก ได้รับการสนับสนุนแว่นตาเพื่อช่วยในการมองเห็น
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตา การใช้สายตาอย่างถูกวิธี
ภายในของกองทุ
น
น

2. วิธีดําเนินการ
1. เจ้าหน้าที่สว่ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดปัญหา วางแผน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีกํ่ าดํปหนดเป้
าระกาศและ
เนินการภายใต้
าหมาย จํปาระกาศและ
นวนกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบวิธีการดําเนินงาน โครงการการตรวจวัดและคัดกรอง ความ
ผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร์
ดพืทํ่อกาสนั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น2.ให้อจัเงค์
รโครงการเพื
บสนุนให้่ออขอนุ
งค์กรมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บุอรงถิินทร์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือนครชั
พื้นทีบ่ยท้พ.ศ.
2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3.
ประสานงานหน่
วยงานด้
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์
เพื่อ านบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นวิทยากร ดําเนินการตรวจคัด
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักรอง
กประกัวิบนนท้ิจสุอฉัขงถิยภาพในระดั
่นและซักซ้อบมความเข้
ท้องถิ่น าใจในการดําเนินงานตามกําหนดการ
การตามแผนงาน ดังนี้
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ4.าบัดํญาชีเนิแนละรายงาน
เจ้าหน้างทีชาติ
่หน่วยบริการให้ความรู้ด้านการใช้สายตา การรักษา ถนอมดวงตาแก่กลุ่มเป้าหมาย
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการดําเนินการตรวจคัดกรองสายตาในกลุ่มเป้าหมาย
หน้นาให้ที่หองค์
น่วกยบริ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- เจ้บาสนุ
ร การสรุปข้อมูลผลการตรวจคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายให้กับส่วนสาธารณสุขและ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อสิงถิ่งบแวดล้
่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)ออพืม้นที่ (ฉบับที่ 2)
- นํากลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจคัดกรองสายตาที่ไม่ปกติ พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ให้คาํ ปรึกษา วาง
กษา และให้ขอ้ บ่งชี้ว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้แว่นสายตา
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัแนวทางการรั
บปรุง พ.ศ.2557)
- ดําเนินการประสานโรงพยาบาลจัดหาแว่นสายตาตามความจําเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ
วินิจฉัย และข้อบ่งชี้จากแพทย์ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้แว่นสายตา
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่าง เดือน เมษายน – มิถุนายน 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมาแพทย์และพยาบาลในการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น และโรคตา
จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการดําเนินงาน จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแว่นสายตาสําหรับผู้มีสายตาสั้น/หรือสายตายาว อันละ xxx บาท จํานวน xx อัน เป็นเงิน xxxxx บาท
หมายเหตุ จํานวนแว่นตาเป็นตัวเลขประมาณการ เวลาจ่ายจริง จ่ายให้ตามผลการวินิจฉัย และข้อบ่งชี้จากแพทย์
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้สายตาอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสายตา
2. กลุ่มเป้าหมายไม่มีอุปสรรคด้านการประกอบอาชีพ จากข้อจํากัดจากการมองเห็น หรือปัญหาจากสายตา
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงสร้
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่
ละข้
อย่อยให้หเารจั
ลือกเพี
ยง 1 รายการที่เป็นนรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ
่นหรือกพืารบริ
้นที่ หดํารส่
าเนินวนตํ
การภายใต้
ประกาศและ
ชื่อหน่วยงาน/องค์
กร/กลุ่มนคนหลัส่กวประกั
นสาธารณสุ
ขและสิ่งแวดล้
อมองค์
าบลนครชั
ยบุรินทร์
ระเบียบ 
คู่มือ7.1.2
ดังนี้ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติกประกั
เรื่องนการกํ
าหนดหลั
7.2 ประเภทการสนั
บสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
ฯ พ.ศ.
2557 กข้เกณฑ์
อ 7) เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้7.2.1
องถิ่นสนัดํบาสนุ
เนินงานและบริ
ารจัดการกองทุ
สุขภาพในระดั
บท้องถิวยงานสาธารณสุ
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.ข 2557
การจัดบริกหารสาธารณสุ
ขของนหลั
หน่กวประกั
ยบริกนาร/สถานบริ
การ/หน่
[ข้อ 7(1)]
2. ่มเอกสารแนบท้
ยประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
เรื่อง การกํ
กเกณฑ์
เพื่อ
7.3 กลุ
เป้าหมายหลักา(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริมงสุชาติ
ขภาพและป้
องกัานหนดหลั
โรคฯ พ.ศ.
2557)
สนับสนุน
ให้อ7.3.4
งค์กรปกครองส่
นท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
กลุม่ วัยทําวงาน
หรือ7.4
พื้นทีกิ่ จพ.ศ.
2557กตามกลุ
เรื่อง หลั่มเป้
กเกณฑ์
การรักบเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
กรรมหลั
าหมายหลั
3.
รรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประกาศคณะอนุ
7.4.4 กลุม่ วัยทํากงาน
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุ
ขภาพในระดั
องถิ่นหรือพือ้นมูทีล่ พ.ศ.
2557
 7.4.4.1ขการสํ
ารวจข้นอหลัมูลกสุประกั
ขภาพนสุการจั
ดทําทะเบีบท้ยนและฐานข้
สุขภาพ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
งชาติขเรืภาพ
่อง การกํ
าหนดหลั
เพื่อ่ยสนั
 7.4.4.2 การตรวจคั
ดกรองนสุประเมิ
นภาวะสุ
และการค้
นหาผูกเกณฑ์
้มภี าวะเสี
ง บสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.4.3
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
การเยี่ยมติหดารจั
ตามดู
แลสุขภาพนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.4.5
ัติงานกองทุ
ขภาพในระดั
บท้อ่มงถิ
อพื้นที่ (ฉบับปรั
บปรุ่ยงนสิพ.ศ.2557)
การส่นหลั
งเสริกประกั
มพฤตินกสุรรมสุ
ขภาพในกลุ
วัย่นทํหรื
างานและการปรั
บเปลี
่งแวดล้อมในการ
ทํางาน
 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางาน
 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจคัดกรอง โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายรายบุคคล
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจคัดกรอง โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายรายบุคคล ในปีงบประมาณ 2559
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน
xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของการดําเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
รายบุคคล ได้รบั การคัดกรองแบบครอบคลุมทุกคน
2. เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต
3. เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการส่งต่อและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
น
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีนครชั
่ ดํปาระกาศและ
เนิยนบุการภายใต้
รินทร์ ประกาศและ
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- อบรมเชิ
บสนุนให้งปฏิ
องค์บกัตริการ บรรยายเนื้อหา โดยวิทยากร ดังนี้
- สอนทั
จํานวน 1 ชั่วโมง
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557กษะการตรวจคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย
- การให้
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์
เพื่อ คําปรึกษาเบื้องต้นแก่แกนนําสุขภาพป้องกันการฆ่าตัวตาย จํานวน 1 ชั่วโมง
ดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตายในหมู่บ้าน
จํานวน 1 ชั่วโมง
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้-อกํงถิาหนดแผนการคั
่น
- ประชาสัมพันธ์โครงการและออกดําเนินการตรวจคัดกรอง ร่วมกับ อสม.ตามโปรแกรมที่วางไว้โดย
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
แบบประเมิ
มเศร้างและการฆ่
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขใช้ภาพแห่
กประกั
งชาตินนโรคซึ
สุขภาพแห่
ชาติ าตัวตายรายบุคคล
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- สรุปผลการคัดกรองแยกกลุ่มผู้ที่พบภาวะเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต
ทึกนผลการปฏิ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- บับนสนุ
ให้องค์กร บัติงานลงในโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อ4.งถิบประเมิ
่นทีหรื
ที่ (ฉบับาทีเนิ่ น2)งาน
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพืน้นผลการดํ
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชั
บุรบินปรุ
ทร์ง พ.ศ.2557)
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับยปรั
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง
2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพือ่ ป้องกันการเกิดโรค
ซึมเศร้า ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ทําให้ไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่รนุ แรง ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
น นฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้โครงสร้
เจ้าหน้าาทีงการบริ
่ อปท. บัหารจั
นทึกดข้การภายในของกองทุ
อมูลลงโปรแกรมกองทุ
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์
กร/กลุ่มนคนหลัโรงพยาบาลส่
งเสริมสุขภาพตํ
าบลนครชั
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
กประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ
่นหรือพื้นยบุทีร่ ดํินาทร์
เนินการภายใต้ประกาศและ

7.1.1
หน่
ว
ยบริ
ก
ารหรื
อ
สถานบริ
ก
ารสาธารณสุ
ข
เช่
น
รพ.สต.
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
 7.3.4 กลุม่ วัยทํางาน
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
 7.4.4 กลุม่ วัยทํางาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
พ.ศ. 2559
 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ทํางาน
 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางาน
 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและให้ความรู้รื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางาน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและให้ความรู้รอื่ ง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่
ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในกลุ่มวัยทํางาน ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาด ของสารเสพติด ที่จะเข้าสู่ชุมชน
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของกองทุนฯ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การสร้างเสริม
สุขภาพประชาชน
3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายห่างไกลจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่ สารเสพติด

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
ภายในของกองทุ
น
น
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
- แต่
งตั้ง มอบหมายหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดพืทํ่อกาสนั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น2.ให้อจัเงค์
รโครงการเพื
บสนุนให้่ออขอนุ
งค์กรมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บุอรงถิินทร์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือนครชั
พื้นทีบ่ยท้พ.ศ.
2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3.
ขั
ตอนการดํ
าเนินเงาน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพื้นหนดหลั
่อ กเกณฑ์
พื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - อบรมกลุ
บท้อม่ งถิเป้่นาหมาย บรรยายเนื้อหา โดยวิทยากร ดังนี้
จํานวน 1 ชั่วโมง
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน- ความรู้เรื่องอันตรายจากการใช้สารเสพติด
ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคเอดส์
จํานวน 1 ชั่วโมง
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่-งชาติ
- ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน
จํานวน 1 ชั่วโมง
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
จํานวน 1 ชั่วโมง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุน-ให้พฤติ
องค์กกรรมสุ
ร ขภาพที่ไม่พึงประสงค์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อ4.งถิบประเมิ
่นทีหรื
ที่ (ฉบับาทีเนิ่ น2)งาน
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพืน้นผลการดํ
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชั
บุรบินปรุ
ทร์ง พ.ศ.2557)
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับยปรั
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
(วันประชุม) เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ (วันประชุม) เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคน มีสขุ ภาพแข็งแรงปราศจากโรค
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร์
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
 7.1.5 กลุม่ หรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ในการบริ[ข้หอารจั7(2)]
ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบี7.3ยบ กลุ
คู่ม่มือเป้ดัางหมายหลั
นี้
ก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

7.3.4 กลุม่ วัยทํางาน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
7.4 กิวจนท้
กรรมหลั
่มเป้าหมายหลั
ก ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่
องถิ่นกตามกลุ
ดําเนินงานและบริ
หารจั

7.4.4 กลุม่ วัยาทํยประกาศคณะกรรมการหลั
างาน
2. เอกสารแนบท้
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
7.4.4.1วการสํ
ารวจข้
มูลนสุงานและบริ
ขภาพ การจัหดารจั
ทําดทะเบี
ยนและฐานข้
อมูลนสุสุขขภาพ
สนับสนุนให้องค์ก
รปกครองส่
นท้องถิ
่น ดํอาเนิ
การกองทุ
นหลักประกั
ภาพในระดับท้องถิ่น

7.4.4.2
การตรวจคั
ด
กรอง
ประเมิ
น
ภาวะสุ
ข
ภาพ
และการค้
น
หาผู
ม
้
ภ
ี
าวะเสี
ง
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีแ่ยละรายงาน
 7.4.4.3 กการเยี
่ยมติงดเสริ
ตามดู
แลสุขอภาพ
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่
มและป้
งกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

7.4.4.4
การรณรงค์
/
ประชาสั
ม
พั
น
ฝึกอบรม/ให้
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขธ์/ภาพในระดั
บท้คอวามรู
งถิ่น้หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 7.4.4.5 การส่งเสริกมประกั
พฤตินกรรมสุ
ขภาพในกลุ
างานและการปรั
บเปลีเ่ยพืนสิ
่งแวดล้
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
สุขภาพแห่
งชาติ เรื่มวั่อยงทํการกํ
าหนดหลักเกณฑ์
่อสนั
บสนุอนมในการ
ให้องค์กร
ทํางาน หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริ
 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางาน
พ.ศ. 2559
การป้นหลั
องกักนประกั
และลดปั
ญหาด้านเพศสั
พัน่นธ์หรื
/การตั
พร้บอปรุ
ม ง พ.ศ.2557)
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.4.7
ัติงานกองทุ
นสุขภาพในระดั
บท้อมงถิ
อพื้น้งทีครรภ์
่ (ฉบัไบม่ปรั
 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มวัยทํางาน (สร้างสุขด้วยธรรม
ปัญญา)
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความ
ประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มวัยทํางาน (สร้างสุขด้วยธรรม
ปัญญา) ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยทํางาน ได้รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกนั่งสมาธิ กล่อมเกลาจิตใจ
2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ ร่วมคิดร่วมทํา
3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยทํางาน มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนา หล่อหลอมและฝึกฝนให้มีแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่เป็นสุข

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ภายในของกองทุ
น
น
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
- ประสานดํ
าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชั
รินอทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กยเกณฑ์
นบุให้
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
าเนิน2557
งาน
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ3.งถิขั2557
่น้นหรืตอนการดํ
อพื้นที่ พ.ศ.
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - ประชาสั
กเกณฑ์มพัเพืน่อธ์ผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นําชุมชน เผยแพร่แนะนํา ชวนเชิญ
กบเพิ
เติภาพในระดั
ม่น
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลัสมาชิ
กประกั
นท้สุอ่มขงถิ
บท้องถิ่น
ส่
ง
เสริ
มให้กลุ่มเป้าหมายจัดตั้งเป็นชมรม เพื่อให้มีการบริหารจัดการในนามของคณะกรรมการการ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขชมรม
ภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- ดําเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์ ทําวัตรเช้า ทําบุญตักบาตร สนทนาธรรม ฝึกนั่ง
สมาธิ
เดินนให้
ทางไปปฏิ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กเดื
เกณฑ์
นอให้นละ
อเงค์
พื่อ2กสนั
รครับ้งสนุ
องค์กร บัติธรรมนอกสถานที่
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อ4.งถิบประเมิ
่นทีหรื
ที่ (ฉบับาทีเนิ่ น2)งาน
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพืน้นผลการดํ
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชั
บุรบินปรุ
ทร์ง พ.ศ.2557)
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับยปรั
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง
2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพือ่ ป้องกันการเกิดโรค
ซึมเศร้า ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ทําให้ไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่รนุ แรง ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
หารจัด(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
การภายในของกองทุน
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนโครงสร้
ที่รับผิาดงการบริ
ชอบโครงการ
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ในการบริหารจัดบการกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดักบประกั
ท้องถิน่นฯหรืพ.ศ.
อพื้น2557
ที่ ดําเนิข้อนการภายใต้
ประกาศและ
7.2 ประเภทการสนั
สนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
7)
ระเบียบ 
คู่มือ7.1.2
ดังนี้ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.3 กลุ
เป้าหมายหลัก (ตามแนบท้กาประกั
ยประกาศคณะอนุ
รรมการส่
เสริมาสุหนดหลั
ขภาพและป้
องกัเพืน่อโรคฯ
2557)
1. ่มประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่งกชาติ
เรื่อง งการกํ
กเกณฑ์
สนับพ.ศ.
สนุนให้
องค์กร
งาน
ปกครองส่วนท้7.3.4
องถิ่นกลุดํม่ าวัเนิยทํนางานและบริ
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
7.4 กิ2.จกรรมหลั
ก
ตามกลุ
ม
่
เป้
า
หมายหลั
ก
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
กลุม่ วัยทํวานท้
งานองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุน
ให้อ7.4.4
งค์กรปกครองส่
 7.4.4.1
ารวจข้
อมูบลเงิสุนขภาพ
ทําทะเบี
ยนและฐานข้
อมูดลทํสุาขบัภาพ
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง หลัการสํ
กเกณฑ์
การรั
การเก็การจั
บรักดษาเงิ
น การจ่
ายเงิน การจั
ญชีและรายงาน
 7.4.4.2 กการตรวจคั
กรอง
ประเมิ
ขภาพคณะกรรมการหลั
และการค้นหาผูก้มประกั
ภี าวะเสี
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่งดเสริ
มและป้
องกันนภาวะสุ
โรคภายใต้
นสุ่ยขงภาพแห่งชาติ
 7.4.4.3ขการเยี
่ยมตินดหลั
ตามดู
แลสุขนภาพ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุ
กประกั
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 7.4.4.4 การรณรงค์
/ประชาสั
พันธ์/ฝึงกชาติ
อบรม/ให้
ความรูาหนดหลั
้
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขมภาพแห่
เรื่อง การกํ
กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
การส่งเสริหมารจั
พฤติดกการกองทุ
รรมสุขภาพในกลุ
่มวัยนทํสุาขงานและการปรั
นสิอ่งพืแวดล้
อมในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.4.5
ดําเนินงานและบริ
นหลักประกั
ภาพในระดับท้บอเปลี
งถิ่น่ยหรื
้นที่ (ฉบั
บที่ 2)
ทํ
า
งาน
พ.ศ. 2559
การส่นหลั
งเสริกประกั
มการดูนแสุลสุ
ขภาพจิตแก่บท้กอลุงถิ
่มวั่นยหรื
ทําองาน
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.4.6
ัติงานกองทุ
ขภาพในระดั
พื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้วยการแพทย์แผนไทย
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้วยการแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวัยทํางานในพื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxx คน ได้รับฟื้นฟูสุขภาพ
ร่างกายด้วยการนวดไทย ตามการวินิจฉัยหรือข้อบ่งชี้ของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามความจําเป็น

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดํนาเนินงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดําเนินงาน
จัดทําโครงการเพื
่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน2.การภายใต้
ประกาศและ
นครชัยบุรินทร์
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ประชาสั
บสนุนให้มอพังค์
นธ์กโรครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัคสาธารณสุข ผู้นาํ ชุมชน เป็นระยะ ๆ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืสํ้นาทีรวจกลุ
่ พ.ศ. ม่ 2557
เป้าหมายคือ กลุ่มวัยทํางาน ในพื้นที่ตําบล
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - จัดกเตรี
เกณฑ์
เ
พื
่อ เครื่องมือเครื่องใช้ สื่อความรู้ต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ไวนิล การให้ความรู้เรื่องการ
ยมอุปกรณ์
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลันวดแผนไทย
กประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นเพื่อการรักบษาฟื
ท้องถิ้นฟู่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
- ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวินิจฉัยว่าต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายด้วยการนวดแผนไทยหรือไม่
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
ให้สุขศึงกชาติ
ษาเรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพื่อคลายกล้ามเนื้อในการทํางาน
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- ดําเนินการให้การฟื้นฟูสุขภาพร่างกายกลุ่มเป้าหมายทีม่ ีผลการวินิจฉัย หรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์
กร ้ช่วยนวดไทย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 330 ชั่วโมง ขึ้นไป
ตามแนวทางการนวดแผนไทย
โดยผู
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
2) บริการ เพื่อประกอบการส่งสรุปผลการดําเนินงาน
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ-พืบั้นนทีทึ่ (ฉบั
กข้อบมูทีล่ การให้
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรั5.บปรุ
สรุงปพ.ศ.2557)
ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนบริการ ผู้ช่วยนวดแผนไทย ตามที่ให้บริการ จํานวน xxx ราย ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มวัยทํางานได้รับการการดูแลสุขภาพที่จําเป็นด้วยการนวดแผนไทย
2. ประชาชนกลุ่มวัยทํางาน มีความรู้เรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อ ทําให้
สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากการทํางานได้
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่
ละข้
อย่อยให้หเารจั
ลือกเพี
ยง 1 รายการที่เป็นนรายการหลักสําหรับใช้ในการ
โครงสร้
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติกประกั
เรื่องนการกํ
าหนดหลั
7.2 ประเภทการสนั
บสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
ฯ พ.ศ.
2557 กข้เกณฑ์
อ 7) เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้7.2.1
องถิ่นสนัดํบาสนุ
เนินงานและบริ
ารจัดการกองทุ
สุขภาพในระดั
บท้องถิวยงานสาธารณสุ
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.ข 2557
การจัดบริกหารสาธารณสุ
ขของนหลั
หน่กวประกั
ยบริกนาร/สถานบริ
การ/หน่
[ข้อ 7(1)]
2. ่มเอกสารแนบท้
ยประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
เรื่อง การกํ
กเกณฑ์
เพื่อ
7.3 กลุ
เป้าหมายหลักา(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริมงสุชาติ
ขภาพและป้
องกัานหนดหลั
โรคฯ พ.ศ.
2557)
สนับสนุน
ให้อ7.3.4
งค์กรปกครองส่
นท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
กลุม่ วัยทําวงาน
หรือ7.4
พื้นทีกิ่ จพ.ศ.
2557กตามกลุ
เรื่อง หลั่มเป้
กเกณฑ์
การรักบเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
กรรมหลั
าหมายหลั
3.
รรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประกาศคณะอนุ
7.4.4 กลุม่ วัยทํากงาน
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุ
ขภาพในระดั
องถิ่นหรือพือ้นมูทีล่ พ.ศ.
2557
 7.4.4.1ขการสํ
ารวจข้นอหลัมูลกสุประกั
ขภาพนสุการจั
ดทําทะเบีบท้ยนและฐานข้
สุขภาพ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
งชาติขเรืภาพ
่อง การกํ
าหนดหลั
เพื่อ่ยสนั
 7.4.4.2 การตรวจคั
ดกรองนสุประเมิ
นภาวะสุ
และการค้
นหาผูกเกณฑ์
้มภี าวะเสี
ง บสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.4.3
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
การเยี่ยมติหดารจั
ตามดู
แลสุขภาพนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.4.5
ัติงานกองทุ
ขภาพในระดั
บท้อ่มงถิ
อพื้นที่ (ฉบับปรั
บปรุ่ยงนสิพ.ศ.2557)
การส่นหลั
งเสริกประกั
มพฤตินกสุรรมสุ
ขภาพในกลุ
วัย่นทํหรื
างานและการปรั
บเปลี
่งแวดล้อมในการ
ทํางาน
 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางาน
 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ภายในของกองทุ
น
น
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โครงการตัวอย่าง
กลุ่มผู้สูงอายุ

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผูส้ ูงอายุ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2559
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน
xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูส้ ูงอายุ จํานวน xxx คน ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. เพื่อคัดแยกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ
3. เพื่อการป้องกันการเกิดผู้ป่วยรายใหม่
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินโครงสร้
งานกับหน่
วยงานทีห่เารจั
กี่ยวข้
อง
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ในการบริ
หารจัดาการกองทุ
3.
ขั้นตอนการดํ
เนินงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนีกิ้ จกรรมที่ 1 ตรวจคัดกรองโรค 6 โรค
- ตรวจและคักดประกั
กรองโรค
6 โรค (โรคเบาหวาน,
โรคความดั
ตสูเงพื, ่อโรคเข่
เสืน่อให้
ม ,โรคตา
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่
งชาติ เรื่อง การกํ
าหนดหลันกโลหิ
เกณฑ์
สนับาสนุ
องค์กร
ต้ปกครองส่
อกระจก,วนท้
โรคสมองเสื
มเศร้าและทั
ขภาพ) นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
องถิ่น ดํ่อาม,
เนินโรคซึ
งานและบริ
หารจันดตสุ
การกองทุ
กิจกรรมทีา่ ยประกาศคณะกรรมการหลั
2 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ
่มป่นวสุยโรคเบาหวาน
โลหิตสูงกเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้
กประกั
ขภาพแห่งชาติและความดั
เรื่อง การกํนาหนดหลั
- จัวดนท้
ทําอทะเบี
้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดั
นโลหิ
ตสูงนสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่
งถิ่นยนกลุ
ดําเนิ่มนผูงานและบริ
หารจัดการกองทุ
นหลั
กประกั
เก็บกความครอบคลุ
ตา ไต
อดประจําปีใน
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง- หลั
เกณฑ์ การรับเงิมการตรวจคั
น การเก็บรัดกกรองภาวะแทรกซ้
ษาเงิน การจ่ายเงินอนการจั
ดทําเท้บัาญตรวจเลื
ชีและรายงาน
รายที่ยังไม่
ตรวจ ประสานงานให้
ได้รับการตรวจที
าเภอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.ได้ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริมและป้่โรงพยาบาลอํ
องกันโรคภายใต้
กิจกรรมที่ 3ขของกองทุ
กิจกรรมปรันหลั
บพฤติ
กรรมนสุเรืข่อภาพในระดั
งอาหาร อารมณ์
าและบุหรี่
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
กประกั
บท้องถิออกกํ
่นหรือาพืลั้นงทีกาย
่ พ.ศ.สุร2557
- วิเคราะห์คามเสี
่ยงรายบุ
คคล ส่งงต่ชาติ
อให้เรืมกี ่อารปรั
บเปลี
่ยนพฤติกเกณฑ์
กรรมสุเพืข่อภาพที
่เหมาะสม
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
ง การกํ
าหนดหลั
สนับสนุ
นให้องค์กร
4.
ประเมิ
น
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2559
นครชัยบุ5.รินทร์คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสมุดบันทึก จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเข็มเจาะน้าํ ตาลในเลือดปลายนิ้ว จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแถบตรวจน้ําตาลในเลือด จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดปลายนิ้ว จํานวน xx เครื่อง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
3. การเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดน้อยลง
ภายในของกองทุ
น
น
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
าแนกประเภทเท่
านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปจําระกาศและ
เนิ
นการภายใต้ประกาศและ
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นชืให้่ออหน่
เงค์
พืว่อกยงาน/องค์
สนั
ร บสนุนให้กร/กลุ
องค์ก่มรคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
ยบริก2557
ารหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.1.1
หรือพืหน่
้นทีว่ พ.ศ.
ประเภทการสนั
บสนุนเพื(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.2
่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์
่อ
7.2.1
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น สนับบสนุ
ท้อนงถิการจั
่น ดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3ดทํกลุ
ก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
าบั่มญเป้ชีาแหมายหลั
ละรายงาน

กลุ่มงผูชาติ
ส้ ูงอายุ
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.3.5.1
นสุขภาพแห่
กิจกรรมหลั
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื7.4
้นที่ พ.ศ.
2557 กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
7.4.5.1
กลุน่มผูให้ส้ อูงอายุ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุ
งค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.1.1
่ (ฉบับที่ 2)การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผูส้ ูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูส้ ูงอายุในพื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxx คน ได้รับฟื้นฟูสุขภาพ
ร่างกายด้วยการนวดไทย ตามการวินิจฉัยหรือข้อบ่งชี้ของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามความจําเป็น
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าทีโครงสร้
่ผู้ปฏิบัตาิงงการบริ
านตามแผนงานโครงการ
หารจัดการภายในของกองทุน
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดําเนินงาน
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
าเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่
านหอกระจายข่
ว อาสาสมั
คสาธารณสุ
ข กผูเกณฑ์
้นาํ ชุมชน
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่งาชาติ
เรื่อง การกํ
าหนดหลั
เพื่อเป็
สนันบระยะ
สนุนให้ๆ องค์กร
เป้าหมายคืหอารจักลุด่มการกองทุ
ผูส้ ูงอายุ นในพื
ที่ตําบลนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นสํารวจกลุ
ดําเนินม่งานและบริ
หลัก้นประกั
- จัดเตรียมอุ
ปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กสืประกั
่อความรู
งๆ ได้แงก่ชาติ
แผ่นเรืพั่อบง ไวนิ
้เรื่อเงการ
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
นสุ้ตข่าภาพแห่
การกํล าการให้
หนดหลัความรู
กเกณฑ์
พื่อ
นวดแผนไทย
เพืก่อรปกครองส่
การรักษาฟืว้นนท้
ฟู องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนั
บสนุนให้องค์
- ตรวจสุ
่มเป้าการรั
หมายบเงิเพืน่อการเก็
วินิจฉับยว่รักาต้ษาเงิ
องได้นรการจ่
ับการฟื
้นฟูนร่าการจั
งกายด้
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่องขภาพกลุ
หลักเกณฑ์
ายเงิ
ดทํวายการนวดแผนไทยหรื
บัญชีและรายงาน อไม่
- ให้สุขศึกษาเรื
่องการบริงเสริ
หารอวั
ยวะในร่
เพื่อคลายกล้
ามเนื้อในการทํ
างาน
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
มและป้
องกัานงกาย
โรคภายใต้
คณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่งชาติ
ดํ
า
เนิ
น
การให้
ก
ารฟื
น
้
ฟู
ส
ข
ุ
ภาพร่
า
งกายกลุ
ม
่
เป้
า
หมายที
ม
่
ผ
ี
ลการวิ
น
จ
ิ
ฉั
ย
หรื
อ
ข้
อบ่งชี้ทางการแพทย์
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ตามแนวทางการนวดแผนไทย
โดยผู้ช่วยนวดไทย
่ผ่านการอบรมหลั
ตร 330
ชั่วโมงกเกณฑ์
ขึ้นไปเพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุทีขภาพแห่
งชาติ เรื่องกสูการกํ
าหนดหลั
ลการให้บริหการจั
าร ดเพืการกองทุ
่อประกอบการส่
งสรุปนผลการดํ
าเนินงาน
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นบันดํทึากเนิข้อนมูงานและบริ
นหลักประกั
สุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
4.
ประเมิ
น
ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
พ.ศ. 2559
5.
เนินงานตามแผนงานโครงการ
ส่งให้กบองทุ
นหลั
ขภาพองค์
หารส่วนตําบล
5. สรุคูป่มผลการดํ
ือปฏิบัติงาานกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดั
ท้องถิ
่นหรืกประกั
อพื้นทีน่ สุ(ฉบั
บปรับปรุการบริ
ง พ.ศ.2557)
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนบริการ ผู้ช่วยนวดแผนไทย ตามที่ให้บริการ จํานวน xxx ราย ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มผูส้ ูงอายุ ได้รับการการดูแลสุขภาพที่จําเป็นด้วยการนวดแผนไทย
2. ประชาชนกลุ่มผูส้ ูงอายุ มีความรู้เรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อ ทําให้
สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากการทํางานได้

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายในของกองทุ
น
น (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.2
สนุ
กเกณฑ์
นประเภทการสนั
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุบนสนุ
ให้อนงค์(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กร
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.2.1
หรือพืสนั
้นทีบ่ พ.ศ.
2557ดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
สนุนการจั
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.3
่อกงเกณฑ์
การกํ
่อาหมายหลั
กเกณฑ์
เพื่อ
กลุ่มเาพืเป้หนดหลั
ก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น
่น
7.3.5.1
กลุบ่มท้ผูอส้ งถิูงอายุ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีและรายงาน
7.4ดทํกิาจบักรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.4.5.1
นสุขภาพแห่

กลุ่มผูงชาติ
ส้ ูงอายุ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์การตรวจคั
กร
7.4.5.1.2
ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.1.3
่ (ฉบับที่ 2)การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ
มองเห็นของกลุ่มผูส้ ูงอายุตําบลนครชัยบุรินทร์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลนครชัยบุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผิดปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพื่อรักษาต่อ
ตามระบบ
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีปัญหาทางสายตา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับต้อ
กระจก ได้รับการสนับสนุนแว่นตาเพื่อช่วยในการมองเห็น
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้โครงสร้
รับความรู
้ในการดูหแารจั
ลสุขดภาพตา
การใช้สายตาอย่
างการบริ
การภายในของกองทุ
น างถูกวิธี

2. วิธีดําเนินการ
1. เจ้าหน้าที่สว่ นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดปัญหา วางแผน
ดการกองทุ
นหลักประกั
นสุปขแบบวิ
ภาพในระดั
่นหรืโครงการการตรวจวั
อพื้นที่ ดําเนินการภายใต้
กําหนดเป้ในการบริ
าหมาย หจํารจั
านวนกลุ
่มเป้าหมาย
และรู
ธีการดํบาท้เนิองถิ
นงาน
ดและคัปดระกาศและ
กรอง ความ
ยบหคูรื่มอความบกพร่
ือ ดังนี้ องทางการ มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร์
ผิระเบี
ดปกติ
2.
ทําโครงการเพื่อขอนุมัติตก่อประกั
คณะกรรมการบริ
ารกองทุ
กประกั
นสุขภาพองค์
ารส่นวให้นตํองค์
าบลกร
1. จัดประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่หงชาติ
เรื่อนง หลั
การกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์เกพืารบริ
่อสนับหสนุ
นครชั
ยบุรวินนท้
ทร์องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่
3.
ยงานด้านบริการสาธารณสุขกทีประกั
่เกี่ยวข้นสุอขงในพื
้นที่ งเพืชาติ
่อเป็เรืน่อวิงทยากร
าเนินการตรวจคั
2. ประสานงานหน่
เอกสารแนบท้าวยประกาศคณะกรรมการหลั
ภาพแห่
การกําดํหนดหลั
กเกณฑ์เพืด่อ
กรอง
กซ้อมความเข้
ใจในการดํ
นงานตามกํหารจั
าหนดการ
สนับสนุวินนิจให้ฉัยองค์และซั
กรปกครองส่
วนท้อางถิ
่น ดําเนิานเนิงานและบริ
ดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
4.
ดํ
า
เนิ
น
การตามแผนงาน
ดั
ง
นี
้
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
- เจ้าหน้าที่หกน่รรมการส่
วยบริการให้
สายตา คการรั
กษา ถนอมดวงตาแก่
่มเป้าหมาย
3. ประกาศคณะอนุ
งเสริคมวามรู
และป้้ด้าอนการใช้
งกันโรคภายใต้
ณะกรรมการหลั
กประกันสุกขลุภาพแห่
งชาติ
- เจ้าหน้าที่หขน่ของกองทุ
วยบริการดํ
าเนิกนประกั
การตรวจคั
ดกรองสายตาในกลุ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
นหลั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรื่มเป้
อพืา้นหมาย
ที่ พ.ศ. 2557
- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสรุ
ปข้นอสุมูขลภาพแห่
ผลการตรวจคั
่มเป้าหมายให้
นสาธารณสุ
และ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
งชาติ เรืด่อกรองในกลุ
ง การกําหนดหลั
กเกณฑ์กเับพืส่่อวสนั
บสนุนให้อขงค์
กร
แวดล้
ปกครองส่สิว่งนท้
องถิอม่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
- นํากลุ่มเป้าหมายที่มีผลการตรวจคัดกรองสายตาที่ไม่ปกติ พบแพทย์เพื่อวินิจฉัย ให้คาํ ปรึกษา วาง
พ.ศ. 2559
แนวทางการรั
และให้นขหลั
อ้ บ่กงประกั
ชี้ว่ามีคนวามจํ
าเป็นที่ต้อบงใช้
5. คู่มือปฏิบกัตษา
ิงานกองทุ
สุขภาพในระดั
ท้อแงถิว่น่นสายตา
หรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
- ดําเนินการประสานโรงพยาบาลจัดหาแว่นสายตาตามความจําเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ
วินิจฉัย และข้อบ่งชี้จากแพทย์ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้แว่นสายตา
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่าง เดือน เมษายน – มิถุนายน 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมาแพทย์และพยาบาลในการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น และโรคตา
จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการดําเนินงาน จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแว่นสายตาสําหรับผู้สูงอายุที่มีความจําเป็น อันละ xxx บาท จํานวน xx อัน
เป็นเงิน xxxxx บาท
หมายเหตุ จํานวนแว่นตาเป็นตัวเลขประมาณการ เวลาจ่ายจริง จ่ายให้ตามผลการวินิจฉัย และข้อบ่งชี้จากแพทย์

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้สายตาอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสายตา
2. กลุ่มเป้าหมายไม่มีอุปสรรคด้านการใช้ชีวิตประจําวัน จากข้อจํากัดจากการมองเห็น หรือปัญหาจากสายตา
ภายในของกองทุ
น
น

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปจําระกาศและ
เนิ
นการภายใต้ประกาศและ
าแนกประเภทเท่
านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่ คน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นชืให้่ออหน่
เงค์
พืว่อกยงาน/องค์
สนั
ร บสนุนให้กร/กลุ
องค์ก่มรคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.1.1
หรือพืหน่
้นทีว่ พ.ศ.
ยบริก2557
ารหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.2
่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์
่อ
ประเภทการสนั
บสนุนเพื(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น สนับบสนุ
ท้อนงถิการจั
่น ดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.2.1
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
าบั่มญเป้ชีาแหมายหลั
ละรายงาน
7.3ดทํกลุ
ก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.3.5.1
นสุขภาพแห่

กลุ่มงผูชาติ
ส้ ูงอายุ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื7.4
้นที่ พ.ศ.
2557 กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
กิจกรรมหลั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุ
งค์กร
7.4.5.1
กลุน่มผูให้ส้ อูงอายุ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.1.1
่ (ฉบับที่ 2)การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่ผู้สูงอายุ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผูส้ ูงอายุตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่ผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxx บาท โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูส้ ูงอายุในพื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxx คน มีความรู้เรื่องการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ ลดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการออกกําลังกายแบบลีลาศที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
วัย
3. เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดําเนินงาน
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
ประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ
่นหรืกประกั
อพื้นทีน่ สุดํขาภาพองค์
เนินการภายใต้
2.
จัดทําโครงการเพื
่อขอนุมนัตหลัิต่อกคณะกรรมการบริ
หารกองทุ
นหลั
การบริปหระกาศและ
ารส่วนตําบล
ระเบี
ือ ดังนี้
นครชัยยบบุรคูิน่มทร์
3.
ตอนการดําเนินงาน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
1. ขั้นประกาศคณะกรรมการหลั
พันธ์โครงการผ่
ําชุ่นมหรื
ชนอแจ้
่มเป้า2557
หมาย
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นประชาสั
ดําเนินมงานและบริ
หารจัานหอกระจายข่
ดการกองทุนหลัาวกอาสาสมั
ประกันสุคขรสาธารณสุ
ภาพในระดัขบท้ผูอน้ งถิ
พื้นงทีกลุ่ พ.ศ.
ทราบแผนการดํ
าเนินงาน ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้
จัดกิจกรรมอบรมให้
กปฏิบหัติเารจั
กี่ยวกั
บการออกกํ
กายเพืน่อสุสุขขภาพในระดั
ภาพในกลุบม่ ผูท้้สอูงงถิอายุ
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
วนท้องถิ่นความรู
ดําเนิ้ นและฝึ
งานและบริ
ดการกองทุ
นหลัาลักงประกั
่น
ร่หรืวมกั
บ
การเน้
น
ปรั
บ
พฤติ
ก
รรมของผู
ส
้
ง
ู
อายุ
เพื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
กิ
จ
กรรมการออกกํ
า
ลั
ง
กายเป็
น
ประจํ
า
อพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
- จัดกิจกรรมส่
งเสริมสุขงภาพผู
้สูงอายุองกั
โดยการลี
ลาศสัคปณะกรรมการหลั
ดาห์ละ 3 วัน คืกอประกั
ทุกวันนจัสุนขทร์
พุธ ศุงกชาติ
ร์
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
เสริมและป้
นโรคภายใต้
ภาพแห่
4. ดประเมิ
นผลการดําขเนิของกองทุ
นงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง การจั
บริการสาธารณสุ
- ประเมินความพึงพอใจของผู
ทุก 3งชาติ
เดือนเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกัน้สสุูงขอายุ
ภาพแห่
สรุปอผลการดํ
งานตามแผนงานโครงการ
ให้กกองทุ
นสุขภาพองค์
ารบริ
วนตํบาทีบล
ปกครองส่5.วนท้
งถิ่น ดําาเนิเนินนงานและบริ
หารจัดการกองทุส่นงหลั
ประกันหลั
นสุกขประกั
ภาพในระดั
บท้องถิ่นกหรื
อพืห้นารส่
ที่ (ฉบั
่ 2)
นครชั
ย
บุ
ร
น
ิ
ทร์
พ.ศ. 2559
5. คู่มาือเนิปฏิ
บัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
3. ระยะเวลาดํ
นการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจัดทําแผ่นพับคู่มือการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จํานวน xxx ฉบับ ๆ ละ xx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนครูฝึกสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ ครั้งละ xxx บาท จํานวน xx ครั้ง/สัปดาห์ จํานวน xx สัปดาห์
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเอกสารประกอบการสอน จํานวน xxx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุ มีความรู้ในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
2. ผูส้ ูงอายุมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
ภายในของกองทุ
น
น จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผูส้ ูงอายุตําบลนครชัยบุรินทร์
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน
การภายใต้
7.1.5 ปกลุระกาศและ
ม่ หรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
7.2.2
จกรรมสร้
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร สนั
บสนุบสนุ
นให้นอกิงค์
กร างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ[ข้พือ้นที7(2)]
่ พ.ศ. 2557
7.3
กลุ
ม
่
เป้
า
หมายหลั
ก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์
เพื่อ
7.3.5.1
กลุบ่มท้ผูอส้ งถิูงอายุ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น
่น
7.4
กิ
จ
กรรมหลั
ก
ตามกลุ
ม
่
เป้
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน าหมายหลัก

กลุ่มผูงชาติ
ส้ ูงอายุ
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.4.5.1
นสุขภาพแห่
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.1.2
ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์การตรวจคั
กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.1.3
่ (ฉบับที่ 2)การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผูส้ ูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความ
ประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรม
ปัญญา) ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผูส้ ูงอายุ ได้รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกนั่งสมาธิ กล่อมเกลาจิตใจ
2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ ร่วมคิดร่วมทํา
3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนา หล่อหลอมและฝึกฝนให้มีแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่เป็นสุข
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื
่อขอนุมนัตหลัิต่อกคณะกรรมการบริ
หารกองทุ
นหลั
การบริปหระกาศและ
ารส่วนตําบล
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
ประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ
่นหรืกประกั
อพื้นทีน่ สุดํขาภาพองค์
เนินการภายใต้
นครชัยยบบุรคูิน่มทร์
ระเบี
ือ ดังนี้
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขาภาพแห่
งชาติครสาธารณสุ
เรื่อง การกํขาหนดหลั
เพื่อสนั
บสนุานชวนเชิ
ให้องค์ญกร
- ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่
ว อาสาสมั
ผู้นําชุมกชนเกณฑ์
เผยแพร่
แนะนํ
ปกครองส่
นท้มองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
สมาชิกเพิ่มวเติ
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ชาติดเรื
่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
- ส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายจัดตั้งเป็นชมรม
เพื่อนให้สุมขภาพแห่
ีการบริหงารจั
การในนามของคณะกรรมการการ
สนั
บสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ชมรม
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อนงการตามโครงการอย่
หลักเกณฑ์ การรับาเงิงต่น อการเก็
รักษาเงินทํการจ่
ายเงิ
าบัญสนทนาธรรม
ชีและรายงานฝึกนั่ง
- ดําเนิ
เนื่อง บสวดมนต์
าวัตรเช้
า ทํนาการจั
บุญตัดกทํบาตร
กรรมการส่
เสริมและป้องกั่นโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สมาธิ เดือ3.นละประกาศคณะอนุ
2 ครั้ง เดินทางไปปฏิ
บัติธงรรมนอกสถานที
เรื่อง การจั
บริการสาธารณสุ
4. ดประเมิ
นผลการดําขเนิของกองทุ
นงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4.
กประกันสุขภาพแห่
งชาติ
เรื่อนงหลัการกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์กเพืารบริ
่อสนัหบารส่
สนุนวนตํ
ให้อางค์
5. สรุประกาศคณะกรรมการหลั
ปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ส่งให้
กองทุ
กประกั
นสุขภาพองค์
บลกร
ปกครองส่
นครชัยบุรวินนท้
ทร์องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.ระยะเวลาดํ
2559 าเนินการ
3.
5. คูา่มงเดื
ือปฏิ
กประกัน2559
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ระหว่
อนบัตกุิงมานกองทุ
ภาพันธ์ น–หลั
กรกฎาคม
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง
2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพือ่ ป้องกันการเกิดโรค
ซึมเศร้า ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง ทําให้ไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่รนุ แรง ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

ภายในของกองทุ
น
น 7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํป7.2
าระกาศและ
เนินประเภทการสนั
การภายใต้ประกาศและ
บสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
เป้
หมายหลั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.3
สนุ
กเกณฑ์
นกลุ
ให้อ่มเงค์
พื่อากสนั
ร บสนุนกให้(ตามแนบท้
องค์กร ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
่มผูส้ ูง2557
อายุ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.3.5.1
หรือพื้นทีกลุ่ พ.ศ.
กิจกรรมหลั
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.4
่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ กตามกลุ
กเกณฑ์่มเพืเป้่อาหมายหลัก
7.4.5.1
กลุบ่มท้ผูอส้ งถิูงอายุ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น
่น

7.4.5.1.1
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.1.2
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.5.1.4
/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์การรณรงค์
กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.1.5
่ (ฉบับที่ 2)การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะข้อเข่าเสื่อม
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและต้อกระจกในผูส้ ูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาและติดตามความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
3. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และเข้าใจเรื่อง
สุขภาพจิต สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและติดตามดูแลผู้มีปญ
ั หาสุขภาพจิตได้
อย่างเหมาะสม
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
ในการบริ-หแต่
ารจังตัด้งการกองทุ
นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
เจ้าหน้าทีน่ผหลั
ู้ปฏิกบประกั
ัติงานตามแผนงานโครงการ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.
นสุขภาพแห่หงชาติ
เรื่อนง หลั
การกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์เพืการบริ
่อสนับหสนุ
2. จัดประกาศคณะกรรมการหลั
ทําโครงการเพื่อขอนุมัติตก่อประกั
คณะกรรมการบริ
ารกองทุ
กประกั
นสุขภาพองค์
ารส่นวให้นตํองค์
าบลกร
ปกครองส่
นครชัยบุรวินนท้
ทร์องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2.
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
3. ขั้นเอกสารแนบท้
ตอนการดําเนิายประกาศคณะกรรมการหลั
นงาน
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
องถิ้แ่นก่ ดํอาสาสมั
าเนินงานและบริ
หารจั
การกองทุ
กประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ
จัดอบรมให้วนท้
ความรู
ครสาธารณสุ
ข ดในเรื
่องงานสุนหลั
ขภาพจิ
ต โรคหลอดเลื
อดสมอง
การ่น
หรื
อพื้นดทีกรองตาต้
่ พ.ศ. 2557
เรื่อง และการใช้
หลักเกณฑ์แการรั
เงิน การเก็
ตรวจคั
อกระจก
บบคับดกรองต่
าง ๆบรัได้กแษาเงิ
ก่ น การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริมนและป้
องกั่ยนงต่โรคภายใต้
ณะกรรมการหลั
กประกั
สุขภาพแห่
- การใช้
แบบประเมิ
โอกาสเสี
อการเกิดคโรคหั
วใจและหลอดเลื
อดน(CVD
Risk)งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
หลักประกันสุอขกระจก
ภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- การใช้
แบบคัดนกรองโรคตาต้
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันนภาวะซึ
สุขภาพแห่
- การใช้แบบประเมิ
มเศร้งาชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นอาสาสมั
ดําเนินคงานและบริ
ดการกองทุ
กประกันขสุดํขาภาพในระดั
บท้องถิ
่นหรือ้สพืูง้นอายุ
ที่ (ฉบั
บที่ 2)
รสาธารณสุหขารจั
ร่วมกั
บเจ้าหน้านทีหลั
่สาธารณสุ
เนินการตรวจคั
ดกรองผู
โดยใช้
พ.ศ. 2559 นโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) คัดกรองตาต้อกระจก โดยวิธีการวัดสายตา
แบบประเมิ
คู่มือปฏิe-chart
บัติงานกองทุ
กประกันสุมขเศร้
ภาพในระดั
บท้องถิ่นหรื
อพื้นทีม่ (ฉบั
ด้วยแผ่น5.
วัดสายตา
และคันดหลั
กรองภาวะซึ
า ด้วยแบบประเมิ
นภาวะซึ
เศร้าบปรับปรุง พ.ศ.2557)
- การคัดกรองประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) พบว่า
ถ้ามีความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก นําผู้ป่วยมารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายบุคคล
- การตรวจสายตาในผู้สูงอายุ มีการส่งต่อผู้ที่มีค่าสายตา
Blinding Cataract VA <= 3/60 หรือ 20/200
Low vision Cataract VA <= 6/24 หรือ 20/70
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- แบบประเมินภาวะซึมเศร้า ถ้าพบค่าคะแนนตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป ให้ส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลระดับอําเภอต่อไป
- อาสาสมัครสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเสี่ยงโรค
หลอดเลือดสมอง
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์

5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเครื่องดื่ม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาํ เนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมารถนํา อสม. ออกเยี่ยมบ้าน จํานวน xx ครั้ง ๆ ละ xxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ภายในของกองทุ
น
น
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ค่าตอบแทนวิ
ทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน-การภายใต้
ประกาศและ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รสาธารณสุ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น1.ให้ออาสาสมั
เงค์
พื่อกสนั
ร บคสนุ
นให้องค์กขมีร ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เสี่ยงโดยใช้
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือในการตรวจคั
พื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นดหรืกรองกลุ
อพื้นที่ ่มพ.ศ.
2557 แบบคัดกรอง
2. ผูเาพื้สหนดหลั
ูง่ออายุและผู
้ป่วยโรคเรื
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
กเกณฑ์
เพื่อ ้อรังได้รับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง
ผูภาพในระดั
้ม่นีปัญหาสุขบภาพจิ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้3.สุอขงถิ
ท้องถิต่นสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
าบัญชีและรายงาน จกรรม
7.การจั
สรุปดทํแผนงาน/โครงการ/กิ
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
ประกั
งชาตินลงรายละเอี
สุขภาพแห่ยงชาติ
(ผู้เกสนอฯ
ด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพืจํ้นาทีแนกประเภทเท่
่ พ.ศ. 2557 านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.5.1 กลุ่มผูส้ ูงอายุ

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7.4

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.5.1 กลุ่มผูส้ ูงอายุ
 7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ชมรมจิตอาสาฯ ดูแลสุขภาพผู้ปว่ ยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมจิตอาสาตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ชมรมจิตอาสาฯ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx
บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการทีข่ าดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง
2. เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในของกองทุ
น
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ขั้นตอนการดํ
าเนินงาน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน3.การภายใต้
ประกาศและ
- จิตอาสาฯ สํารวจข้อมูลผู้ปว่ ยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการเพิ่มเพื่อจัดตารางออกเยี่ยม
- จัดเตรียมชุดอาหารสาธิตฯ และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการเยี่ยม
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ออกเยี
บสนุน่ยให้มผูองค์
ร
้ปว่ กยตามตารางหรื
อปรับตามความเหมาะสม
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืประเมิ
้นที่ พ.ศ.
2557
นสภาวะสุขภาพจิตผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามแบบประเมินสุขภาพจิต 2Q และ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ9Qเรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้4.สุอขงถิ
ภาพในระดั
่น นผลการดํ
บท้อางถิเนิ่นนงาน
ประเมิ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ5.าบัสรุ
ญชีปแผลการดํ
ละรายงาน
าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขนครชั
ภาพแห่
ก
ประกั
ง
ชาติ
น
สุ
ข
ภาพแห่
งชาติ
ยบุรินทร์
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรื3.อพืระยะเวลาดํ
้นที่ พ.ศ. 2557
าเนินการ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นระหว่
ให้อเงค์
พืา่องเดื
กสนั
ร อบนสนุกุมนภาพั
ให้องค์
นธ์ก–ร กรกฎาคม 2559
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
4. สถานที่ดําเนินการ
บลนครชัยบุรินทร์
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัพืบ้นปรุที่ตง ําพ.ศ.2557)
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมารถนําสมาชิกจิตอาสาฯ ออกเยี่ยมบ้าน จํานวน xx ครั้ง ๆ ละ xxxx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าชุดอาหารสาธิตสําหรับผู้ป่วย จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแลโดยชมรมจิตอาสาฯ และทีม
สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 50 คน
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ที่ได้รับการเยี่ยมโดยชมรมจิตอาสาฯ ดีขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมจิตอาสาตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.5 กลุม่ หรือองค์กรประชาชน
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุ
น ข้อ 7)
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันฯ พ.ศ. 2557
 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
[ข้อ 7(2)]
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
นหลัากยประกาศคณะอนุ
ประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิง่นเสริ
หรืมอสุพืข้นภาพและป้
ที่ ดําเนินการภายใต้
ระกาศและ
7.3 กลุ
่มเป้าหมายหลั
ก (ตามแนบท้
กรรมการส่
องกันโรคฯปพ.ศ.
2557)
ระเบียบ 
คู่มือ7.3.5.1
ดังนี้ กลุ่มผูส้ ูงอายุ
7.4 กิ1.จกรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลั
ก นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ูงอายุ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่วนท้7.4.5.1
องถิ่น กลุ
ดํา่มเนิผูนส้ งานและบริ
 7.4.5.1.1
การสํารวจข้อมูลสุขภาพกการจั
ยนและฐานข้
ลสุขาภาพ
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
ประกัดนทํสุาขทะเบี
ภาพแห่
งชาติ เรื่องอมูการกํ
หนดหลักเกณฑ์เพื่อ
7.4.5.1.2
ประเมินหภาวะสุ
ขภาพ และการค้
นหาผูนม้ สุีภขาวะเสี
่ยง บท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์ก
รปกครองส่
วนท้การตรวจคั
องถิ่น ดําดเนิกรอง
นงานและบริ
ารจัดการกองทุ
นหลักประกั
ภาพในระดั
 7.4.5.1.3
การเยี่ยการรั
มติดบตามดู
ลสุขภาพ
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์
เงิน แการเก็
บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
 7.4.5.1.4กรรมการส่
การรณรงค์
พันนธ์โรคภายใต้
/ฝึกอบรม/ให้
ความรู้
3. ประกาศคณะอนุ
งเสริ/ประชาสั
มและป้อมงกั
คณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่งชาติ
 7.4.5.1.5
การส่งเสรินหลั
มพักฒประกั
นาทักนษะทางกายและใจ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดู
ลผูม้ ีภาวะซึ
เศร้่องา การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขแภาพแห่
งชาติมเรื
การคัดกรองและดู
แลผูม้ ีภนาวะข้
อเข่าเสืนสุ่อขมภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.5.1.7
ดําเนินงานและบริ
หารจัดการกองทุ
หลักประกั
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
คนพิการและผูด้ ้อยโอกาสในพื้นที่
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมฟืน้ ฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2559 โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน
xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้มีศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการผูด้ ้อยโอกาสในพื้นที่ ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ภายในของกองทุ
น
ดํนาเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน2.การภายใต้
ประกาศและ
จัดทําโครงการเพื
่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น3.ให้อขัเงค์
่อกสนั
ร บสนุนาเนิ
ให้นองาน
งค์กร
้นพืตอนการดํ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืคณะกรรมการบริ
้นที่ พ.ศ. 2557 หารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติผู้ดเรื้อ่อกยโอกาส
งเกณฑ์
การกํเาพืประชุ
หนดหลั
่อ มร่กวมกั
เกณฑ์
บหน่เพืว่อยงาน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลัพักฒประกั
ขงถิภาพในระดั
่น วิตผู้สูงอายุ
บท้อคนพิ
งถิ่น การและผู้ด้อยโอกาส โดยให้มีสถานทีด่ ําเนินงานที่ถาวร
นาคุบนท้ณสุอภาพชี
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
- กําหนดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
งชาติ ยบการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
กําหนดระเบี
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืผูอ้ดพื้อ้นยโอกาส
ที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ประชาสั
บสนุนให้มอพังค์
นธ์กกริจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
บ่ ท้(ฉบั
องถิบ่นทีให้
หรื
้นที่ (ฉบับที่ 2)้นที่ทราบ
่นหรือผูพื้ด้น้อทียโอกาส
่ 2)กอับพืประชาชนในพื
- ดําเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นมา
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรั4.บปรุ
ง พ.ศ.2557)
ประเมิ
นผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xxx โหล ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าดินสอ 2 B จํานวน xxx โหล ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่ายางลบ จํานวน xxx โหล ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จํานวน xxx โหล ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
2. ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาสในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
ในการบริ
หารจัดกการกองทุ
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้
ระกาศและ
7.1 หน่
วยงาน/องค์
ร/กลุ่มคนนทีหลั
่รับกผิประกั
ดชอบโครงการ
(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันฯ ปพ.ศ.
2557 ข้อ 7)
ระเบียบ ชืคู่อ่มหน่
ือ ดัวงยงาน/องค์
นี้
กร/กลุ่มคน คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 1.คนพิประกาศคณะกรรมการหลั
การและผู้ด้อยโอกาส กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้7.1.5
องถิ่นกลุดํม่ าหรื
เนิอนองค์
งานและบริ
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
กรประชาชน
2. เอกสารแนบท้
กประกักนประกั
สุขภาพแห่
งชาติ2557
เรื่องข้อการกํ
7.2 ประเภทการสนั
บสนุายประกาศคณะกรรมการหลั
น (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
นฯ พ.ศ.
7) าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุน
ให้อ7.2.3
งค์กรปกครองส่
นท้อดงถิกิจ่นกรรมของ
ดําเนินงานและบริ
นสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุนวการจั
ศูนย์เด็กเล็หการจั
/ผู้สดงู การกองทุ
อายุ/คนพินกหลั
ารก[ข้ประกั
อ 7(3)]
หรือ7.3
พื้นทีกลุ
่ พ.ศ.
เรื่องก หลั
กเกณฑ์ การรั
บเงิน การเก็บรักกรรมการส่
ษาเงิน การจ่
การจัดทําอบังกัญนชีโรคฯ
และรายงาน
่มเป้า2557
หมายหลั
(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
งเสริามยเงิ
สุขนภาพและป้
พ.ศ. 2557)
3.
รรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประกาศคณะอนุ
7.3.5.1 กลุ่มผูส้ ูงกอายุ
เรื่อ7.4
ง การจั
บริการสาธารณสุ
ของกองทุ
นหลั
กิจดกรรมหลั
กตามกลุ่มขเป้
าหมายหลั
ก กประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลั

7.4.5.1 กลุ่มผูส้ ูงอายุ กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.5.1.1
ดําเนินงานและบริ
หารจัอดมูการกองทุ
หลักดประกั
นสุขยภาพในระดั
หรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
การสํารวจข้
ลสุขภาพ นการจั
ทําทะเบี
นและฐานข้บอท้มูอลงถิ
สุข่นภาพ
พ.ศ. 2559
 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.5.1.3
ัติงานกองทุการเยี
นหลั่ยกมติ
ประกั
นสุขแภาพในระดั
ดตามดู
ลสุขภาพ บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .............สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ.................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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น
น
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โครงการตัวอย่าง
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง สามารถประเมินภาวะเสี่ยง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยอาศัยแบบประเมิน โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินโครงสร้
งานกับหน่
วยงานทีห่เารจั
กี่ยวข้
อง
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ในการบริ
หารจัดาการกองทุ
3.
ขั้นตอนการดํ
เนินงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ในเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่
- การใช้แบบประเมิ
่ยงต่งชาติ
อการเกิ
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันนโอกาสเสี
สุขภาพแห่
เรื่อดงโรคหั
การกํวาใจและหลอดเลื
หนดหลักเกณฑ์อดเพื(CVD
่อสนับRisk)
สนุนให้องค์กร
รสาธารณสุหขารจั
ร่วมกั
บเจ้าหน้านทีหลั
่สาธารณสุ
เนินการตรวจคั
ดกรองผู
รัง
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นอาสาสมั
ดําเนินคงานและบริ
ดการกองทุ
กประกันขสุดํขาภาพในระดั
บท้องถิ
่นหรือ้ปพื่ว้นยโรคเรื
ที่ พ.ศ.้อ2557
โดยใช้แบบประเมิ
นโอกาสเสีา่ยยประกาศคณะกรรมการหลั
งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลื
Risk)
2. เอกสารแนบท้
กประกัอนดสุข(CVD
ภาพแห่
งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
- การคั
โอกาสเสี่ยงต่
อการเกิ
ดโรคหันวใจและหลอดเลื
อด (CVD Risk)
พบว่
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้ดอกรองประเมิ
งถิ่น ดําเนินนงานและบริ
หารจั
ดการกองทุ
หลักประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ
่น า
ถ้ามีอคพืวามเสี
่ยงสู2557
ง หรือเรืสูง่อมาก
ผู้ป่วยมารั
บเปลีบ่ยรันพฤติ
รายบุ
หรื
้นที่ พ.ศ.
ง หลันํกาเกณฑ์
การรับบการปรั
เงิน การเก็
กษาเงิกนรรม
การจ่
ายเงิคนคลการจัดทําบัญชีและรายงาน
- อาสาสมัครสาธารณสุ
ออกเยี
่ยมบ้อางกั
น เพื
่อติดตามการปรั
บเปลี่ยนพฤติกประกั
กรรมเพื
่ยงโรค
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่ขงเสริ
มและป้
นโรคภายใต้
คณะกรรมการหลั
นสุ่อขลดภาวะเสี
ภาพแห่งชาติ
หลอดเลื
อดสมอง
เรื
่อง การจั
ดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประเมิ
นผลการดําเนินงาน กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4.
ประกาศคณะกรรมการหลั
สรุปอผลการดํ
งานตามแผนงานโครงการ
ให้กกองทุ
นสุขภาพองค์
ารบริ
วนตํบาทีบล
ปกครองส่5.วนท้
งถิ่น ดําาเนิเนินนงานและบริ
หารจัดการกองทุส่นงหลั
ประกันหลั
นสุกขประกั
ภาพในระดั
บท้องถิ่นกหรื
อพืห้นารส่
ที่ (ฉบั
่ 2)
นครชั
ย
บุ
ร
น
ิ
ทร์
พ.ศ. 2559
3. ระยะเวลาดํ
นการ
5. คู่มาือเนิปฏิ
บัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเครื่องดื่ม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาํ เนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมารถนํา อสม. ออกเยี่ยมบ้าน จํานวน xx ครั้ง ๆ ละ xxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แบบคัดกรอง
2. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง
3. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต สามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
ภายในของกองทุ
น
น จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน
การภายใต้
7.1.2 ปหน่ระกาศและ
วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
7.2.1
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร สนั
บสนุบสนุ
นให้นอการจั
งค์กรดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
ก (ตามแนบท้
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้น7.3
ทีบ่ ท้พ.ศ.
อกลุ
งถิ่ม2557
่นเป้หรืาอหมายหลั
พื้นที่ พ.ศ.
2557 ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 เาพื7.3.5.2
่มผู้ป่วเพืยโรคเรื
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
หนดหลั
่อ กลุ
กเกณฑ์
่อ อ้ รัง
7.4บนท้กิสุอจขงถิ
กรรมหลั
่มเป้
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกั
ภาพในระดั
่น กตามกลุ
บท้องถิ
่น าหมายหลัก
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ
าบัญ7.4.5.2
ชีและรายงาน
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติ การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.2.1
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์การเยี
กร ่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.5.2.3
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.2.4
่ (ฉบับที่ 2)การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ ่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการทีข่ าดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง
2. เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุโครงสร้
มัติต่อคณะกรรมการบริ
ารกองทุนหลักประกันนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
างการบริหารจัดหการภายในของกองทุ
นครชัยบุรินทร์
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการบริ-หสํารจั
ดการกองทุ
หลั้อกรัประกั
ขภาพในระดั
บท้อ่มงถิเพื่น่อหรืจัดอตารางออกเยี
พื้นที่ ดําเนินการภายใต้
ประกาศและ
ารวจข้
อมูลผู้ป่วนยเรื
ง/ ผู้สนูงสุอายุ
และผูพ้ ิการเพิ
่ยม
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ จัดเตรียมชุดอาหารสาธิตฯ และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการเยี่ยม
- ออกเยี่ยมผู้ปว่ ยตามตารางหรื
บตามความเหมาะสม
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุอขปรัภาพแห่
งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ขภาพจิ
ตผูด้ปการกองทุ
่วยเรื้อรัง/ผู
้สูงกอายุ
และผู
ิการ ตามแบบประเมิ
นสุอขพืภาพจิ
ต 2Q2557
และ
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นประเมิ
ดําเนินนสภาวะสุ
งานและบริ
หารจั
นหลั
ประกั
นสุ้พขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรื
้นที่ พ.ศ.
9Q 2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
นผลการดําวเนินท้นงาน
สนับสนุน4.ให้ประเมิ
องค์กรปกครองส่
องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
5.
สรุ
ป
ผลการดํ
า
เนิ
น
งานตามแผนงานโครงการ
กองทุนนการจ่
หลักประกั
ขภาพองค์
หารส่วนตําบล
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็ส่บงรัให้กษาเงิ
ายเงินนสุการจั
ดทําบัญการบริ
ชีและรายงาน
นครชัยบุ3.รินทร์ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.่อระยะเวลาดํ
นการ ขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื
ง การจัดบริากเนิ
ารสาธารณสุ
ระหว่ประกาศคณะกรรมการหลั
างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม
2559
4.
กประกั
นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่
่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
4. สถานทีว่ดนท้
ําเนิองถิ
นการ
พ.ศ. 2559
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
5. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าเครื่องดื่ม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาํ เนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมารถนําเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้าน จํานวน xx ครั้ง ๆ ละ xxxx บาท
เป็นเงิน
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน
- ค่าชุดอาหารสาธิตสําหรับผู้ป่วย จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน

xx มื้อ
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแล
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ที่ได้รับการเยี่ยมดีขึ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
ภายในของกองทุ
น
น 7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน
การภายใต้
7.4.5.2ประกาศและ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
 7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.2.2
ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์การตรวจคั
กร
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ
พื้นที7.4.5.2.3
่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ  ก7.4.5.2.4
เกณฑ์เพื่อการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น  7.4.5.2.5
บท้องถิ่นการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
7.4.5.2.7
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
7.4.5.2.9
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์อืก่นรๆ (ระบุ) ...........................................................................................
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครฟื้นฟูผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในปีงบประมาณ 2559
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็น
เงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่บ้าน
3. เพื่อให้อาสาสมัครฟื้นฟูผปู้ ่วยอัมพฤกษ์อัมพาต มีความรู้และทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินโครงสร้
งานกับหน่
วยงานทีห่เารจั
กี่ยวข้
อง
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ในการบริ
หารจัดาการกองทุ
3.
ขั้นตอนการดํ
เนินงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ สํารวจและจัดทําทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตในพื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
- ส่วนสาธารณสุขและสิกประกั
่งแวดล้นอสุมขภาพแห่
รับสมัคงรอาสาสมั
้นฟูาผหนดหลั
ู้ป่วยอัมกพฤกษ์
านวน
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
ชาติ เรื่องครฟื
การกํ
เกณฑ์อเัมพืพาต
่อสนับจํสนุ
นให้20
องค์คน
กร
โดยพิจารณาคั
ีอายุระหว่าหงารจั
20ด–การกองทุ
60 ปี เป็นนหลั
ผู้ทกี่ผประกั
่านการอบรมแพทย์
แผนไทย
ปกครองส่
วนท้ดอเลื
งถิอ่นกจากผู
ดําเนิ้ทนมี่ งานและบริ
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
จั
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ั
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1 วัานหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกํ
ประชุมชี้แวจงอาสาสมั
อัมพฤกษ์อหัมารจั
พาตดให้
ทราบถึนงแนวทางการดู
้นฟูสบมรรถภาพ
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
นท้องถิ่น คดํรฟื
าเนิ้นนฟูงานและบริ
การกองทุ
หลักประกันสุแขลและฟื
ภาพในระดั
ท้องถิ่น
ผูหรื้ปอ่วพืยอั้นมทีพฤกษ์
อ
ม
ั
พาต
ที
บ
่
า
้
นอย่
า
งต่
อ
เนื
่
อ
ง
่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
- อาสาสมัครฟื
้นฟูอัมพฤกษ์
พาต อให้งกับนริโรคภายใต้
การผู้ป่วยอย่
างต่อเนื่องเดือนละ
1 ครั
แนะนํา
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
งเสริอมัมและป้
คณะกรรมการหลั
กประกั
นสุ้งขและให้
ภาพแห่คงําชาติ
การดู
แลสุขดภาพและปฏิ
บัติตนแก่
ผู้ป่วยและญาติ
เรื
่อง การจั
บริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- ติดตามประเมินผลการให้
บรินกสุารฟื
้นฟูผู้ปง่วชาติ
ยอัมเรืพฤกษ์
อัมพาต
ของอาสาสมั
้นฟูบฯสนุ
ทุกนให้
1 เดื
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
่อง การกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์คเพืรฟื่อสนั
องค์อนกร
ประเมิ
เนินงาน โดยสอบถามอาสาสมั
ครฟื
้นฟูอนัมสุพฤกษ์
อัมพาต บผูท้้ปอ่วงถิ
ย ญาติ
ปกครองส่4.วนท้
องถิน่นผลการดํ
ดําเนินางานและบริ
หารจัดการกองทุนหลั
กประกั
ขภาพในระดั
่นหรือและประเมิ
พื้นที่ (ฉบับนที่ 2)
คุณภาพชี
พ.ศ.
2559วิต
5. สรุคูป่มผลการดํ
เนินงานตามแผนงานโครงการ
ส่งให้กบองทุ
นหลั
ขภาพองค์
หารส่วนตําบล
5.
ือปฏิบัติงาานกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดั
ท้องถิ
่นหรืกประกั
อพื้นทีน่ สุ(ฉบั
บปรับปรุการบริ
ง พ.ศ.2557)
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเครื่องดื่ม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาํ เนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต จํานวน xx คน ๆ ละ xx ครั้ง ๆ ละ xx ชั่วโมง ๆ ละ
xx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาสาสมัครฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต มีความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น และสามารถออกไปทํา
กายภาพบําบัดได้อย่างถูกต้อง
2. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต และญาติมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากอาสาสมัครฟื้นฟู

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
ภายในของกองทุ
น
น จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน
การภายใต้
7.1.2 ปหน่ระกาศและ
วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
7.2.1
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร สนั
บสนุบสนุ
นให้นอการจั
งค์กรดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
ก (ตามแนบท้
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้น7.3
ทีบ่ ท้พ.ศ.
อกลุ
งถิ่ม2557
่นเป้หรืาอหมายหลั
พื้นที่ พ.ศ.
2557 ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 เาพื7.3.5.2
่มผู้ป่วเพืยโรคเรื
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
หนดหลั
่อ กลุ
กเกณฑ์
่อ อ้ รัง
7.4บนท้กิสุอจขงถิ
กรรมหลั
่มเป้
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกั
ภาพในระดั
่น กตามกลุ
บท้องถิ
่น าหมายหลัก
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ
าบัญ7.4.5.2
ชีและรายงาน
7.4.5.2.1
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติ การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
7.4.5.2.3
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์การเยี
กร ่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.2.4
่ (ฉบับที่ 2)การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

113
1137

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. เพื่อคัดแยกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ
3. เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินโครงสร้
งานกับหน่
วยงานทีห่เารจั
กี่ยวข้
อง
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3.
ขั้นตอนการดํ
เนินงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ในการบริ
หารจัดาการกองทุ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นําชุมชนให้มารับบริการ
1.
ประกาศคณะกรรมการหลั
ประกั
ขภาพแห่
งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันกโลหิ
ตสูนงสุตามกํ
าหนดนั
ดหมาย
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นแจ้งดํกําาเนิหนดการออกปฏิ
นงานและบริหารจั
การกองทุ
นหลักประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่มเป้
่นหรื
อพื้นที่ มพ.ศ.
บัติงดานให้
แก่อาสาสมั
ครสาธารณสุ
ข เชิญชวนกลุ
าหมายให้
ารับ2557
บริการ
2. เอกสารแนบท้
า
ยประกาศคณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
ง
ชาติ
เรื
อ
่
ง
การกํ
า
หนดหลั
ก
เกณฑ์
เ
พื่อว
- เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมแล้
สนับสนุบนัตให้ิงอานตามแผนเจาะเลื
งค์กรปกครองส่วนท้
องถิ่น ดําเนิ้วนเข้
งานและบริ
ดการกองทุ
กประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถินโลหิ
่น ต
ออกปฏิ
อดจากปลายนิ
าสู่แถบวัดหน้ารจั
ําตาลด้
วยเครื่อนงหลั
DTX
และตรวจคั
ดกรองความดั
หรื
้นที่ พ.ศ.
ง หลัทํากการแปรผล
เกณฑ์ การรัหากพบความผิ
บเงิน การเก็บรัดกปกติ
ษาเงิสน่งต่การจ่
ทําบัญ่ยชีมและรายงาน
สูงด้อวพืยเครื
่องวัด2557
แบบดิเรืจิต่ออล
อให้เาจ้ยเงิ
าหน้นาการจั
ที่เพื่อดออกเยี
3. ประกาศคณะอนุ
งเสริ่พมบความผิ
และป้อดงกัปกติ
นโรคภายใต้
ณะกรรมการหลั
- สร้างระบบส่กรรมการส่
งต่อในรายที
ของค่าน้ําคตาลและค่
าความดักประกั
นโลหินตสุส่ขงภาพแห่
ต่อให้ งชาติ
เรื
่อง การจัดบริกบารสาธารณสุ
ของกองทุ
ขภาพในระดั
โรงพยาบาลระดั
อําเภอ เพื่อขตรวจวิ
นิจฉัยนยืหลันยักนประกั
และขึน้นสุทะเบี
ยน บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
งชาติ
เรื่อง การกํ
กเกณฑ์เพื่อสนับสนุบนอํให้
องค์กร
- ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มกผูประกั
้ป่วยทีนสุ่ขขึ้นภาพแห่
ทะเบียนรั
กษาและวิ
นิจฉัยาหนดหลั
ยืนยันจากโรงพยาบาลระดั
าเภอ
ปกครองส่4.วนท้
องถิน่นผลการดํ
ดําเนินางานและบริ
ประเมิ
เนินงาน หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
5.
นครชัยบุรินทร์คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มการคัดกรองและรายงาน จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารกลางวันอาสาสมัครสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้าน จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าแถบตรวจระดับน้ําตาล จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอุปกรณ์เจาะเลือด จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานแความดันโลหิตสูง อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และผู้ที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ยงได้รบั การเยี่ยมจาก
เจ้าหน้าที่อย่งต่อเนื่อง
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ภายในของกองทุ
น
น
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน
การภายใต้
7.2.1 ปสนัระกาศและ
บสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
7.3.5.2
กลุน่มให้
ผู้ปอ่วงค์
ยโรคเรื
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุ
กร อ้ รัง
จกรรมหลั
เป้าหมายหลัก
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้น7.4
ทีบ่ ท้พ.ศ.
อกิงถิ
2557
่นหรือพื้นกทีตามกลุ
่ พ.ศ. ่ม2557
 เาพื7.4.5.2
่มผู้ป่วเพืยโรคเรื
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
หนดหลั
่อ กลุ
กเกณฑ์
่อ อ้ รัง
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น  7.4.5.2.1
บท้องถิ่นการสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
7.4.5.2.3
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.5.2.5
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์การคั
กร ดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.2.6
่ (ฉบับที่ 2)การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยการแพทย์
แผนไทย
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยการแพทย์แผนไทย ในปี
งบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนคร
ชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รังในพื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxx คน ได้รับฟื้นฟู
สุขภาพร่างกายด้วยการนวดไทย ตามการวินิจฉัยหรือข้อบ่งชี้ของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามความจําเป็น
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน
าหนดเป้หาารจั
หมาย
จํานวนกลุ่มเป้าหมายน เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
โครงสร้ากํงการบริ
ดการภายในของกองทุ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ในการบริ-หติารจั
การกองทุนหลักวประกั
นสุข้ทภาพในระดั
งถิ่นหรื
ที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ดต่อดประสานงานหน่
ยงาน/ผู
ี่เกี่ยวข้องเพืบ่อท้ร่อวมกั
ดําอเนิพืน้นงาน
ระเบียบ 2.คู่มจัือดดัทํงานีโครงการเพื
้
่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุ1.รินทร์ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ขั้นอตอนการดํ
าเนินนงานและบริ
งาน
ปกครองส่3.วนท้
งถิ่น ดําเนิ
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ประชาสั
ม
พั
น
ธ์
โ
ครงการผ่
านหอกระจายข่
าว อาสาสมั
คสาธารณสุ
าํ ชุมชน
เป็นระยะ
ๆ เพื่อ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุขภาพแห่
งชาติ เรืข่องผู้นการกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์
สํารวจกลุม่ วนท้
เป้าอหมายคื
ผู้ป่วยโรคเรืหอ้ ารจั
รัง ดในพื
้นที่ตําบล
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
งถิ่น ดํอากลุ
เนิน่มงานและบริ
การกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
จั
ด
เตรี
ย
มอุ
ป
กรณ์
เครื
อ
่
งมื
อ
เครื
อ
่
งใช้
สื
อ
่
ความรู
ต
้
า
่
งๆ
ได้
แ
ก่ นแผ่การจั
นพับดไวนิ
ความรู้เรื่องการ
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิ
ทําบัลญการให้
ชีและรายงาน
นวดแผนไทย
เพื่อการรักษาฟื้นกฟูรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ประกาศคณะอนุ
- ตรวจสุขภาพกลุ
่มเป้าหมาย
เพื่อวินนิจสุฉัขยภาพในระดั
ว่าต้องได้รบับท้การฟื
ฟูรอ่างกายด้
วยการนวดแผนไทยหรื
อไม่
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักประกั
องถิ่น้นหรื
พื้นที่ พ.ศ.
2557
- ให้สุขศึกษาเรื่องการบริ
หารอวั
มเนื้อในการทํ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
นสุยขวะในร่
ภาพแห่างกาย
งชาติ เพืเรื่อ่อคลายกล้
ง การกําาหนดหลั
กเกณฑ์าเงาน
พื่อสนับสนุนให้องค์กร
ดํ
า
เนิ
น
การให้
ก
ารฟื
น
้
ฟู
ส
ข
ุ
ภาพร่
า
งกายกลุ
ม
่
เป้
า
หมายที
ม
่
ผ
ี
ลการวิ
น
จ
ิ
ฉั
ย
หรื
อ
ข้
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือบ่องพืชี้น้ททีางการแพทย์
่ (ฉบับที่ 2)
ตามแนวทางการนวดแผนไทย
โดยผู
ช
้
ว
่
ยนวดไทย
ที
ผ
่
า
่
นการอบรมหลั
ก
สู
ต
ร
330
ชั
ว
่
โมง
ขึ
น
้
ไป
พ.ศ. 2559
ข้อมูลการให้
การ เพื
นงาน
5. คู่มือ-ปฏิบันบทึัตกิงานกองทุ
นหลับกริประกั
นสุ่อขประกอบการส่
ภาพในระดับท้งอสรุงถิป่นผลการดํ
หรือพื้นาทีเนิ่ (ฉบั
บปรับปรุง พ.ศ.2557)
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนบริการ ผู้ช่วยนวดแผนไทย ตามที่ให้บริการ จํานวน xxx ราย ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง ได้รับการการดูแลสุขภาพที่จําเป็นด้วยการนวดแผนไทย
2. ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง มีความรู้เรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อ ทํา
ให้สามารถป้องกันโรคที่เกิดจากการทํางานได้

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายในของกองทุ
น
น (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับ7.2
สนุ
กเกณฑ์
นประเภทการสนั
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุบนสนุ
ให้อนงค์(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
กร
กประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ
งถิ2557
่น7.2.1
หรือพืสนั
้นทีบ่ พ.ศ.
2557ดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
สนุนการจั
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.3
่อกงเกณฑ์
การกํ
่อาหมายหลั
กเกณฑ์
เพื่อ
กลุ่มเาพืเป้หนดหลั
ก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น
่น อ้ รัง
7.3.5.2
กลุบ่มท้ผูอ้ปงถิ่วยโรคเรื
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีและรายงาน
7.4ดทํกิาจบักรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.4.5.2
นสุขภาพแห่

กลุ่มผูงชาติ
้ป่วยโรคเรือ้ รัง
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้องค์การตรวจคั
กร
7.4.5.2.2
ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.5.2.3
่ (ฉบับที่ 2)การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........สนับสนุนส่งเสริมดูแลผูป้ ่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทย...........

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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โครงการตัวอย่าง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อดูแลสุขภาพผู้พิการให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมา
โดยเฉพาะ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดํนาเนินงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีนครชั
่ ดํปาระกาศและ
เนิยนบุการภายใต้
รินทร์ ประกาศและ
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
รวจและจั
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- สํบาสนุ
นให้องค์ดกทํราทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ ในพื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืส่้นวทีนสาธารณสุ
่ พ.ศ. 2557ขและสิ่งแวดล้อม รับสมัครอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ
20 คน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติจําเรืนวน
่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อโดยพิจการณาคั
เกณฑ์เดพืเลื่อ อกจากผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทย
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - จัดอบรมเชิ
บท้องถิง่นปฏิบัติการในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ จํานวน 1 วัน
- ประชุมชี้แจงอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ให้ทราบถึงแนวทางการดูแล
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
้นกฟูประกั
มรรถภาพคนพิ
ารและทุพพลภาพ ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขและฟื
ภาพแห่
งสชาติ
นสุขภาพแห่กงชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- อาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
และให้
คนําให้แนะนํ
การดู
แลสุ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กเกณฑ์
อเงค์
พื่อกาสนั
ร บสนุ
นให้ขภาพและปฏิ
องค์กร บัติตนแก่คนพิการ ญาติ และผูด้ ูแลคนพิการ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่ (ฉบับที่ 2)นผลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ของอาสาสมัครฟื้นฟูฯ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ-พืติ้นดทีตามประเมิ
ทุก 1 เดือน
ประเมิ
นผลการดําเนินงาน โดยสอบถามอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ คนพิการ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรั4.บปรุ
ง พ.ศ.2557)
และทุพพลภาพ ญาติ และประเมินคุณภาพชีวิต
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเครื่องดื่ม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาํ เนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ จํานวน xx คน ๆ ละ xx ครั้ง ๆ ละ xx
ชั่วโมง ๆ ละ xx บาท เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ มีความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น และ
สามารถออกไปทํากายภาพบําบัดได้อย่างถูกต้อง
2. คนพิการ ญาติ และผู้ดูแลคนพิการ มีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากอาสาสมัคร
ฟื้นฟู
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่
เพื่อให้เนจ้หลั
าหน้กประกั
าที่ อปท.
บันทึกข้อมูบลท้ลงโปรแกรมกองทุ
ฯ เมื
่อได้รับอนุปมระกาศและ
ัติแล้ว)
ในการบริหารจัานัด้นการกองทุ
นสุขภาพในระดั
องถิ่นหรือพื้นที่ ดํนาเนิ
นการภายใต้
ระเบี7.1ยบ หน่
คู่มวือยงาน/องค์
ดังนี้ กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่ประกาศคณะกรรมการหลั
วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่กวประกั
นสาธารณสุ
ขและสิ
่งแวดล้
หารส่
วนตําเบลนครชั
ยบุนรให้
ินทร์
1.
นสุขภาพแห่
งชาติ
เรื่อองมองค์
การกํกาารบริ
หนดหลั
กเกณฑ์
พื่อสนับสนุ
องค์กร
่นของ
อปท. เช่นนหลักองสาธารณสุ
ขของเทศบาล
ปกครองส่วนท้7.1.2
องถิ่นหน่ดํวายงานสาธารณสุ
เนินงานและบริขหอืารจั
ดการกองทุ
กประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
7.2 ประเภทการสนั
บ
สนุ
น
(ตามประกาศคณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
ฯ
พ.ศ.
2557
7) าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องข้อการกํ
สนับสนุนวการจั
ขของ หหน่
การ/สถานบริ
การ/หน่
สนับสนุน
ให้อ7.2.1
งค์กรปกครองส่
นท้อดงถิบริ่นการสาธารณสุ
ดําเนินงานและบริ
ารจัวยบริ
ดการกองทุ
นหลักประกั
นสุวขยงานสาธารณสุ
ภาพในระดับท้อขงถิ[ข้่นอ 7(1)]
่มเป้า2557
หมายหลั
(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
งเสริามยเงิ
สุขนภาพและป้
พ.ศ. 2557)
หรือ7.3
พื้นทีกลุ
่ พ.ศ.
เรื่องก หลั
กเกณฑ์ การรั
บเงิน การเก็บรักกรรมการส่
ษาเงิน การจ่
การจัดทําอบังกัญนชีโรคฯ
และรายงาน
 ประกาศคณะอนุ
7.3.6 กลุม่ คนพิกการและทุ
3.
รรมการส่พงพลภาพ
เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7.4
กิ
จ
กรรมหลั
ก
ตามกลุ
ม
่
เป้
า
หมายหลั
ก กประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลั

7.4.6 กลุม่ คนพิการและทุกพประกั
พลภาพ
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
การสํารวจข้
อมูลดสุการกองทุ
ขภาพ การจั
าทะเบีนยสุนและฐานข้
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.6.1
ดําเนินงานและบริ
หารจั
นหลัดกทํประกั
ขภาพในระดัอบมูท้ลสุอขงถิภาพ
่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

7.4.6.2
การตรวจคั
ด
กรอง
ประเมิ
น
ภาวะสุ
ข
ภาพ
และการค้
น
หาผู
ม
้
ภ
ี
าวะเสี
่ยง
พ.ศ. 2559
การเยี
่ยมติ
ดตามดู
ขภาพ บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.6.3
ัติงานกองทุ
นหลั
กประกั
นสุแขลสุ
ภาพในระดั
 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ ่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อเยี่ยมให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการทีข่ าดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง
2. เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการ

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในของกองทุ
น
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
ขั้นตอนการดํ
าเนินงาน
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน3.การภายใต้
ประกาศและ
- สํารวจข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการเพิ่มเพื่อจัดตารางออกเยี่ยม
- จัดเตรียมชุดอาหารสาธิตฯ และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการเยี่ยม
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ออกเยี
บสนุน่ยให้มผูองค์
ร
้ปว่ กยตามตารางหรื
อปรับตามความเหมาะสม
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืประเมิ
้นที่ พ.ศ.
2557
นสภาวะสุขภาพจิตผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามแบบประเมินสุขภาพจิต 2Q และ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ9Qเรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้4.สุอขงถิ
ภาพในระดั
่น นผลการดํ
บท้อางถิเนิ่นนงาน
ประเมิ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ5.าบัสรุ
ญชีปแผลการดํ
ละรายงาน
าเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขนครชั
ภาพแห่
ก
ประกั
ง
ชาติ
น
สุ
ข
ภาพแห่
งชาติ
ยบุรินทร์
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรื3.อพืระยะเวลาดํ
้นที่ พ.ศ. 2557
าเนินการ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นระหว่
ให้อเงค์
พืา่องเดื
กสนั
ร อบนสนุมีนนาคม
ให้องค์– กกรกฎาคม
ร
2559
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
4. สถานที่ดําเนินการ
บลนครชัยบุรินทร์
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัพืบ้นปรุที่ตง ําพ.ศ.2557)
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่าเครื่องดื่ม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดาํ เนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าจ้างเหมารถนําเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้าน จํานวน xx ครั้ง ๆ ละ xxxx บาท
เป็นเงิน
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน
- ค่าชุดอาหารสาธิตสําหรับผู้ป่วย จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน

xx มื้อ
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแล
2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ที่ได้รับการเยี่ยมดีขึ้น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
โครงสร้
างการบริหารจัดกการภายในของกองทุ
น
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
รรมการส่งเสริมสุขภาพและป้
องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.6 กลุม่ คนพิการและทุพพลภาพ
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
ในการบริ
การกองทุ
นหลักพประกั
นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ

7.4.6หารจั
กลุม่ ดคนพิ
การและทุ
พลภาพ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.6.2 การตรวจคั
ดกรองนสุประเมิ
นภาวะสุ
และการค้
นหาผูกเกณฑ์
้มภี าวะเสี
ง บสนุนให้องค์กร
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
งชาติขเรืภาพ
่อง การกํ
าหนดหลั
เพื่อ่ยสนั
การเยี่ยมติหดารจั
ตามดู
แลสุขภาพนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.6.3
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
 7.4.6.4
การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ก/ประกั
ฝึกอบรม/ให้
ความรู
้ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่
งชาติ
7.4.6.5วการส่
งเสริ
กษะทางกายและใจ
สนับสนุนให้องค์ก
รปกครองส่
นท้องถิ
่น มดํพัาฒเนินาทั
นงานและบริ
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

7.4.6.6
การคั
ด
กรองและดู
แ
ลผู
ม
้
ภ
ี
าวะซึ
มเศร้นา การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิ
 7.4.6.7 กการคั
ดกรองและดู
แลผู้มอีภงกัาวะข้
อเข่าเสื่อคมณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่
งเสริมและป้
นโรคภายใต้
 7.4.6.8ขอืของกองทุ
่นๆ (ระบุน) .................................................................................................................
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ผู้พิการและทุพพลภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
2. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการและทุพพลภาพ มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้พิการและทุพพลภาพ ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่ต้องรักษาเร่งด่วน ได้รับการรักษา

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
น
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีนครชั
่ ดํปาระกาศและ
เนิยนบุการภายใต้
รินทร์ ประกาศและ
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ชี้แอจงแนวทางการดํ
าเนินโครงการบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ประชุ
บสนุนมให้
งค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือตํพืา้นบลนครชั
ทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิย2557
่นบุหรืรินอทร์
พื้นที่ พ.ศ. 2557
มชี้แจงโครงการ
แก่คณะกรรมการชมรมผูส้ ูงอายุตําบลนครชัยบุรินทร์
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ ประชุ
กเกณฑ์
เพื่อ
าเนินงานตามโครงการแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - ถ่ายทอดแนวทางการดํ
บท้องถิ่น
- ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะการแปรงฟัน การใช้อุปกรณ์การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ออกติดงตามเยี
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
ชาติ ่ยมบ้านให้ความรู้ และฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี ให้แก่คนพิการ
ล
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืญาติ
อพื้นทีและผู
่ พ.ศ.้ดูแ2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- ตรวจสุ
บสนุนขให้ภาพช่
องค์กอรงปากและให้บริการทันตกรรมป้องกัน โดยการเคลือบฟลูออไรด์กลุ่มคนพิการและ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือทุพืพ้นพลภาพ
ทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
- คัดกรองสภาวะช่องปากและรักษาในรายที่พบปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยจัดทําช่องทางด่วนให้กับ
คนพิ
พลภาพ ที่ต้องการรับการรักษาทุกวันที่ 7 ของเดือน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับการและทุ
ปรับปรุงพพ.ศ.2557)
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2559

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ทันตาภิบาลปฏิบัติงานนอกเวลา จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/ครั้ง จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ยาแปรงสีฟัน ประกอบการฝึกปฏิบัติ จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซิ่น จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คนพิการและทุพพลภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และเข้าถึงบริการทันตกรรมที่จําเป็นเบื้องต้น
2. คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก ลดโอกาสเกิด
ฟันผุและโรคปริทนต์
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
ในการบริหารจัานัด้นการกองทุ
นสุขภาพในระดั
องถิ่นหรือพื้นที่ ดํนาเนิ
นการภายใต้
จําแนกประเภทเท่
เพื่อให้เนจ้หลั
าหน้กประกั
าที่ อปท.
บันทึกข้อมูบลท้ลงโปรแกรมกองทุ
ฯ เมื
่อได้รับอนุปมระกาศและ
ัติแล้ว)
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
1.
กประกันสุขภาพแห่
เรื่อางบลนครชั
การกําหนดหลั
กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ชื่อหน่ประกาศคณะกรรมการหลั
วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่
งเสริมงสุชาติ
ขภาพตํ
ยบุรินทร์
ปกครองส่วนท้7.1.1
องถิ่นหน่ดํวายบริ
เนินกงานและบริ
หารจัดกการกองทุ
นหลัข กเช่ประกั
นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ารหรือสถานบริ
ารสาธารณสุ
น รพ.สต.
2. เอกสารแนบท้
กประกักนประกั
สุขภาพแห่
งชาติ2557
เรื่องข้อการกํ
7.2 ประเภทการสนั
บสนุายประกาศคณะกรรมการหลั
น (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
นฯ พ.ศ.
7) าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุน
ให้อ7.2.1
งค์กรปกครองส่
นท้อดงถิบริ่นการสาธารณสุ
ดําเนินงานและบริ
ารจัวยบริ
ดการกองทุ
นหลักประกั
นสุวขยงานสาธารณสุ
ภาพในระดับท้อขงถิ[ข้่นอ 7(1)]
สนับสนุนวการจั
ขของ หหน่
การ/สถานบริ
การ/หน่
หรือ7.3
พื้นทีกลุ
่ พ.ศ.
เรื่องก หลั
กเกณฑ์ การรั
บเงิน การเก็บรักกรรมการส่
ษาเงิน การจ่
การจัดทําอบังกัญนชีโรคฯ
และรายงาน
่มเป้า2557
หมายหลั
(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
งเสริามยเงิ
สุขนภาพและป้
พ.ศ. 2557)
3.
รรมการส่พงพลภาพ
เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประกาศคณะอนุ
7.3.6 กลุม่ คนพิกการและทุ
เรื่อ7.4
ง การจั
บริการสาธารณสุ
ของกองทุ
นหลั
กิจดกรรมหลั
กตามกลุ่มขเป้
าหมายหลั
ก กประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

7.4.6 กลุม่ คนพิการและทุกพประกั
พลภาพ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.6.1
ดําเนินงานและบริ
หารจั
นหลัดกทํประกั
ขภาพในระดัอบมูท้ลสุอขงถิภาพ
่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
การสํารวจข้
อมูลดสุการกองทุ
ขภาพ การจั
าทะเบีนยสุนและฐานข้
พ.ศ. 2559
 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.6.3
ัติงานกองทุ
นหลั
กประกั
นสุแขลสุ
ภาพในระดั
การเยี
่ยมติ
ดตามดู
ขภาพ บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพด้วยการแพทย์แผน
ไทย ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ผู้พิการและทุพพลภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างเท่าเทียม
กัน
2. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้พิการและทุพพลภาพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยบริการแพทย์แผนไทย

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดํนาเนินงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงการเพื
่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน2.การภายใต้
ประกาศและ
นครชัยบุรินทร์
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- สํบาสนุ
นให้มอ่ งค์
กรการและทุพพลภาพในพื้นที่
รวจกลุ
คนพิ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืเจ้้นาทีหน้
่ พ.ศ.
าที่โ2557
รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และแพทย์แผนไทย ร่วมกันประเมินสมรรถภาพคน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติพิเรื
อ
่
ก
ง
เกณฑ์
การกํ
เ
า
พื
หนดหลั
อ
่
ก
เกณฑ์
เ
พื่อ
การและทุพพลภาพ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - แบ่งกลุ
บท้ม่ อเป้
งถิา่นหมายจากการประเมินสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ เพื่อวางแผนการให้บริการ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
- ให้บริการเชิงรุกเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแผนการ
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขดูภาพแห่
ก
ประกั
ง
ชาติ
น
สุ
ข
งชาติ แผนไทย
แลในแต่ละกลุ่ม ด้ภาพแห่
วยการแพทย์
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- ให้บริการในสถานบริการ เพื่อการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตาม
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กเกณฑ์
นให้แอลในแต่
เงค์
พื่อกสนั
ร ลบะกลุ
สนุ่มนให้
งค์กร แผนไทย กรณีเดินทางมารับบริการได้
แผนการดู
ด้วอยการแพทย์
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่ (ฉบัชบาชีทีพ่ 2)ออกติดตามเยี่ยและประเมินสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมายซ้าํ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ-พืที้นมทีสหวิ
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรั5.บปรุ
สรุงปพ.ศ.2557)
ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2559

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4. สถานที่ดําเนินการ
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่าง ผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนบริการ แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยนวดแผนไทย ตามที่ให้บริการ จํานวน xxx ราย ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีบริการแพทย์แผนไทย นวด ประคบ ในชุมชนแก่คนพิการและทุพพลภาพ อย่างทั่วถึง
2. คนพิการและทุพพลภาพ ได้รับการฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้น
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
างการบริ
หารจัดการภายในของกองทุ
น
 7.1.1 หน่วยบริการหรืโครงสร้
อสถานบริ
การสาธารณสุ
ข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
นหลัากยประกาศคณะอนุ
ประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิง่นเสริ
หรืมอสุพืข้นภาพและป้
ที่ ดําเนินการภายใต้
7.3 กลุ
่มเป้าหมายหลั
ก (ตามแนบท้
กรรมการส่
องกันโรคฯประกาศและ
พ.ศ. 2557)
ระเบียบ 
คู่มือ7.3.6
ดังนี้ กลุม่ คนพิการและทุพพลภาพ
7.4 กิ1.จกรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลั
ก นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
คนพิ
การและทุพหพลภาพ
ปกครองส่วนท้7.4.6
องถิ่นกลุดํม่ าเนิ
นงานและบริ
ารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

7.4.6.1
การสํ
า
รวจข้
อมูลสุขภาพ การจั
ดทํนาสุทะเบี
ยนและฐานข้
สุขภาพ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ขภาพแห่
งชาติ เรือ่อมูงลการกํ
าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
7.4.6.2วการตรวจคั
ประเมินภาวะสุ
และการค้
หาผู้มนภี สุาวะเสี
่ยง บท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์ก
รปกครองส่
นท้องถิ่น ดํดากรอง
เนินงานและบริ
หารจัขดภาพ
การกองทุ
นหลักนประกั
ขภาพในระดั
 7.4.6.3
่ยมติการรั
ดตามดู
ขภาพ
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง หลัการเยี
กเกณฑ์
บเงินแลสุ
การเก็
บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
 7.4.6.4 กการรณรงค์
ประชาสั
มพัอนงกัธ์น/ฝึโรคภายใต้
กอบรม/ให้คณะกรรมการหลั
ความรู้
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่ง/เสริ
มและป้
กประกันสุขภาพแห่งชาติ

7.4.6.5
การส่
ง
เสริ
ม
พั
ฒ
นาทั
ก
ษะทางกายและใจ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
 7.4.6.6 การคัดกรองและดู
้มีภาวะซึ
มเศร้เรืา่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุแขลผูภาพแห่
งชาติ
การคัดกรองและดู
แลผู้มีภาวะข้
าเสื่อนมสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.6.7
ดําเนินงานและบริ
หารจัดการกองทุ
นหลัอกเข่
ประกั
 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxx บาท โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทัศนะคติที่ดีในการดูแลคนพิการที่เจ็บป่วยในครอบครัว
และชุมชน
2. เพื่อให้คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และขาดการดูแล มีผใู้ ห้การดูแล
3. เพื่อให้คนพิการ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนพิการ โดยการจัดให้มีศูนย์การดูแลในชุมชน และกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ในการดูแลคนพิการ

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
ภายในของกองทุ
น
น
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่
งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บ
สนุ
ก
เกณฑ์
น
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
นครชัยบุให้
รินอทร์
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ3.งถิขั2557
่น้นหรืตอนการดํ
อพื้นที่ พ.ศ.
าเนิน2557
งาน
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - จัดกการอบรมเชิ
เกณฑ์เพื่อ งปฏิบัตการ เรื่องการดูแลคนพิการและทุพพลภาพที่บ้าน โดยวิทยากร บรรยายใน
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลัหักวประกั
่น
บท้องถิ่น
ข้อ บดันท้งสุนีอข้งถิภาพในระดั
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน- การทําแผล, การดูดเสมหะ, การให้อาหารทางสายยางและการพลิกตะแคงตัว การป้องกัน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขแผลกดทั
ภาพแห่
กประกั
งบชาติ
นสุขพภาพแห่
งชาติ
โดยมี
ยาบาลเป็
นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา
จํานวน 1.5 ชั่วโมง
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- การทําอาหารผสม, การปรุงอาหาร และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยมี
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บ
สนุ
ก
เกณฑ์
น
ให้
อ
เ
งค์
พื
ก
ร
อ
่
สนั
บ
สนุ
น
ให้องค์ากร
โภชนากรเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํ
จํานวน 1.5 ชั่วโมง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
ที่ 2)้นฟูสมรรถภาพและการเคลื่อนย้ายผู้พิการและทุพพลภาพ โดยมี นักกายภาพบําบัด
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบั- บการฟื
เป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา
จํานวน 1.5 ชั่วโมง
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
- ออกให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผูพ้ ิการ ที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับแกนนําอาสาสมัคร
สาธารณสุขผู้ดแู ลผู้ป่วย
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนะคติที่ดีในการดูแลคนพิการที่เจ็บป่วยในครอบครัวและ
ชุมชน
2. คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และขาดการดูแล มีผใู้ ห้การดูแล สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวโครงสร้
ิตที่ดี างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
ในการบริหารจัานัด้นการกองทุ
นสุขภาพในระดั
องถิ่นหรือพื้นที่ ดํนาเนิ
นการภายใต้
จําแนกประเภทเท่
เพื่อให้เนจ้หลั
าหน้กประกั
าที่ อปท.
บันทึกข้อมูบลท้ลงโปรแกรมกองทุ
ฯ เมื
่อได้รับอนุปมระกาศและ
ัติแล้ว)
ระเบี7.1ยบ หน่
คู่มวือยงาน/องค์
ดังนี้ กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
กประกันสุขภาพแห่
เรื่อางบลนครชั
การกําหนดหลั
กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ชื1.่อหน่ประกาศคณะกรรมการหลั
วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่
งเสริมงสุชาติ
ขภาพตํ
ยบุรินทร์
ปกครองส่วนท้7.1.1
องถิ่นหน่ดํวายบริ
เนินกงานและบริ
หารจัดกการกองทุ
นหลัข กเช่ประกั
นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ารหรือสถานบริ
ารสาธารณสุ
น รพ.สต.
2. เอกสารแนบท้
กประกักนประกั
สุขภาพแห่
งชาติ2557
เรื่องข้อการกํ
7.2 ประเภทการสนั
บสนุายประกาศคณะกรรมการหลั
น (ตามประกาศคณะกรรมการหลั
นฯ พ.ศ.
7) าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุน
ให้อ7.2.1
งค์กรปกครองส่
นท้อดงถิบริ่นการสาธารณสุ
ดําเนินงานและบริ
ารจัวยบริ
ดการกองทุ
นหลักกประกั
นสุวขยงานสาธารณสุ
ภาพในระดับท้อขงถิ[ข้่นอ 7(1)]
สนับสนุนวการจั
ขของ หหน่
การ/สถานบริ
าร/หน่
หรือ7.3
พื้นทีกลุ
่ พ.ศ.
เรื่องก หลั
กเกณฑ์ การรั
บเงิน การเก็บรักกรรมการส่
ษาเงิน การจ่
การจัดทําอบังกัญนชีโรคฯ
และรายงาน
่มเป้า2557
หมายหลั
(ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
งเสริามยเงิ
สุขนภาพและป้
พ.ศ. 2557)
3.
รรมการส่พงพลภาพ
เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ประกาศคณะอนุ
7.3.6 กลุม่ คนพิกการและทุ
เรื่อ7.4
ง การจั
บริการสาธารณสุ
ของกองทุ
นหลั
กิจดกรรมหลั
กตามกลุ่มขเป้
าหมายหลั
ก กประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร

7.4.6 กลุม่ คนพิการและทุกพประกั
พลภาพ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.6.1
ดําเนินงานและบริ
หารจั
นหลัดกทํประกั
ขภาพในระดัอบมูท้ลสุอขงถิภาพ
่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
การสํารวจข้
อมูลดสุการกองทุ
ขภาพ การจั
าทะเบีนยสุนและฐานข้
พ.ศ. 2559
 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
5. คู่มือ
ปฏิบ7.4.6.3
ัติงานกองทุ
นหลั
กประกั
นสุแขลสุ
ภาพในระดั
การเยี
่ยมติ
ดตามดู
ขภาพ บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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โครงการตัวอย่าง
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนตําบลนครชัยบุรินทร์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนตําบลนครชัยบุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2559 โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน
xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.เพื่อดําเนินการให้สถานทีส่ าธารณะในชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
2. เพื่อรณรงค์และช่วยให้สมาชิกในชุมชนเลิกบุหรี่ได้
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินโครงสร้
งานกับหน่
วยงานทีห่เารจั
กี่ยวข้
อง
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3.
ขั้นตอนการดํ
เนินงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ในการบริ
หารจัดาการกองทุ
ระเบียบ คู่มือ ดังนีกิ้ จกรรมที่ 1 ตั้งคณะทํางานชุมชนปลอดบุหรี่ โดยให้คณะกรรมการหมูบ่ ้านเป็นคณะทํางาน
1.1 ประชุมคณะทํางาน จํานวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
1.
ประกาศคณะกรรมการหลั
งชาติ เรืา่อเนิง นการกํ
หมู่บ้าน อสม./เจ้าหน้าที่รพ.สต. แกนนํกาประกั
ชุมชนนสุเพืข่อภาพแห่
วางแผนการดํ
งานร่าวหนดหลั
มกัน กเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิกิ่นจกรรมที
ดําเนิน่ 2งานและบริ
หารจั
ดการกองทุ
นสุขวภาพในระดั
บท้อองถิ
่นหรือพืง้นการดํ
ที่ พ.ศ.
สํารวจและวิ
เคราะห์
ข้อมูลนกลุหลัม่ กเป้ประกั
าหมายด้
ยแบบสํารวจก่
นและหลั
าเนิน2557
งาน
2.
เอกสารแนบท้
า
ยประกาศคณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
ง
ชาติ
เรื
อ
่
ง
การกํ
า
หนดหลั
ก
เกณฑ์
เ
พื
่อ
โครงการ (ใช้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล) และคืนข้อมูลสู่ชมุ ชน
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่
เนินงานและบริ
หลัากทีประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิลงเก็
่น บ
2.1วนท้
เก็บอข้งถิอมู่นลชุดํมาชนและวิ
เคราะห์หขารจั
้อมูลดการกองทุ
อสม./เจ้านหน้
ส่ าธารณสุ
ข (จนท.รพ.สต.)
หรื
้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อบงในชุ
หลักมเกณฑ์
การเก็บารัรวจมาวิ
กษาเงินเคราะห์
การจ่ายเงิ
การจั
ดทําบัญชีโแภคยาสู
ละรายงาน
ข้ออมูพืลการการบริ
โภคยาสู
ชนนําข้การรั
อมูลทีบ่ไเงิด้นจากการสํ
เพื่อนหาปั
ญหาการบริ
บในชุมชน
3.
ประกาศคณะอนุ
ก
รรมการส่
ง
เสริ
ม
และป้
อ
งกั
น
โรคภายใต้
ค
ณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
งชาติ
ละติดตามประเมินผล
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
นหลักอประกั
งถิ่นหรืงเสริ
อพืม้นการปฏิ
ที่ พ.ศ.บ2557
กิจกรรมที่ 3ขของกองทุ
จัดสภาพแวดล้
มให้เป็นนสุชุขมภาพในระดั
ชนปลอดบุบหท้รีอ่ และส่
ัติตามกฎหมาย จัด
4.
ประกาศคณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
ง
ชาติ
เรื
อ
่
ง
การกํ
า
หนดหลั
ก
เกณฑ์
เ
พื
่อสนับสนุนให้องค์กร
โซนนิ่งเขตสูบบุหรี่/ไม่สูบบุหรี่
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนิ3.1
นงานและบริ
หารจัดการกองทุนชุหลัมชนปลอดบุ
กประกันสุขหภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
จัดทํานโยบายและประกาศ
รี่
พ.ศ. 2559
3.2 จัดประชุมสมาชิกชุมชน เพื่อแจ้งเรื่องการดําเนินงานตามโครงการ
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุ
หลักประกั
ขภาพในระดั
ท้องถิ
่นหรือคพืร้นทีอสม.
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
3..3 จัดนระบบเฝ้
าระวันงสุโดยแกนนํ
าชุมบชน
อาสาสมั
3.4 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น ร้านค้าในชุมชนห้ามขายบุหรี่
แก่เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี การห้ามติดป้ายโฆษณาบุหรี่
กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และค่านิยมที่ถูกต้อง โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและวิถวี ัฒนธรรมของชุมชน อย่างน้อย 2 ครั้ง
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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4.1.จัดมุมความรู้ในห้องสมุดประชาชน ศาลาวัด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ร้านค้า
ในชุมชน ให้มสี ื่อ หนังสือ ทีใ่ ห้ความรู้แก่คนที่มีการศึกษาและวัยต่างๆ
4.2. จัดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่สอดคล้องกับงานบุญ ประเพณี หรือเทศกาลต่างๆ เช่น วันงด
สูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. สงกรานต์ปลอดบุหรี่ และวันสําคัญทางประเพณีหรือเทศกาลต่างๆรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่”
กิจกรรมที่ 5 การช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยวิธีการต่างๆ
5.1 ร่วมมือกับ รพ.สต. /รพช./ ที่มีคลินิกเลิกบุหรี่
5.2 เยี่ยมบ้านให้กําลังใจแก่ผทู้ ี่เลิกบุหรี่
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559

4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
ภายในของกองทุ
น
น
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน-การภายใต้
ประกาศและ
ค่าป้ายโครงการฯ
ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น-ให้ค่อาเงค์
พื่อกสนั
ร บจํสนุ
นให้อxxงค์ด้การม ๆ ละ xx บาท
ปากกา
านวน
เป็นเงิน xxxxx บาท
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อกิงถิจกรรมที
2557
่นหรือพื่ ้น2ทีงบประมาณ
่ พ.ศ. 2557 จํานวน xxxxxx บาท
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
กเกณฑ์เพื่อบข้อมูล จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท
- ค่าเาพืถ่หนดหลั
า่อยเอกสารแบบเก็
เป็นเงิน xxxxx บาท
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้-สุอค่ขงถิาภาพในระดั
บท้องถิข่น้อมูล จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เก็่น บและวิเคราะห์
เป็นเงิน xxxxx บาท
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํกิาจบักรรมที
ญชีและรายงาน
่ 3 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
นสุขภาพแห่งนชาติ
-งชาติ
ค่าอาหารกลางวั
สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.เป็น2557
เงิน xxxxx บาท
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น-ให้ค่อาเงค์
พื่อกสนั
ร บาสนุ
นให้องค์่อกงดืร่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
อาหารว่
งและเครื
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิxx
้นทีน่ เงิ(ฉบั
ที่ 2) บาท
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
บ่นทีหรื
่ มื2)้ออพืเป็
น บxxxxx
- ค่าป้ายประกาศนโยบาย จํานวน xxx ป้าย ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรั-บค่ปรุ
พ.ศ.2557)
าถ่งายเอกสารประกอบการรณรงค์
จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
กิจกรรมที่ 4 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายรณรงค์ จํานวน xxx ป้าย ๆ ละ xxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการรณรงค์ จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
กิจกรรมที่ 5 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารเอกสารให้ความรู้ จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท

เป็นเงิน xxxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดละเลิกบุหรี่
2. มีคนต้นแบบในชุมชนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.7 กลุม่ ประชาชนทัโครงสร้
่วไปที่มาีภงการบริ
าวะเสี่ยหงารจัดการภายในของกองทุน
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.7 กลุม่ ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
ในการบริ
หารจั7.4.7.1
ดการกองทุ
กประกั
ขภาพในระดั
องถิ่นยนและฐานข้
หรือพื้นที่ ดํอาเนิ
การสํนาหลั
รวจข้
อมูลสุนขสุภาพ
การจัดทํบาท้ทะเบี
มูลนสุการภายใต้
ขภาพ ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.7.3 การเยี่ยมติกประกั
ดตามดูนสุแขลสุภาพแห่
ขภาพงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
การรณรงค์ห/ารจั
ประชาสั
มพันธ์น/ฝึหลั
กอบรม/ให้
้
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.7.4
ดําเนินงานและบริ
ดการกองทุ
กประกันสุคขวามรู
ภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

7.4.7.5
การส่
ง
เสริ
ม
การปรั
บ
เปลี
ย
่
นพฤติ
ก
รรมและสิ
ง
่
แวดล้
อ
มที
ลกระทบต่
อสุขกภาพ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อ่มงผี การกํ
าหนดหลั
เกณฑ์เพื่อ
7.4.7.6วอืนท้่นๆองถิ
(ระบุ
สนับสนุนให้องค์ก
รปกครองส่
่น )ดํ.................................................................................................................
าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2559
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน
xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคิดหาวิธีในการจัดการขยะของตนเองให้เหมาะสมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
2. เพื่อให้ประชาชนช่วยกันสํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายด้วยวิธีการที่เหมาะสม
3. เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ภายในของกองทุ
น
น
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
รินทร์ ประกาศและ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นทีนครชั
่ ดํปาระกาศและ
เนิยนบุการภายใต้
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรมการกําจัดขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
มชี้แ2557
จงแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกและการจัดการขยะในครัวเรือน และการ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ1.พื้นประชุ
ที่ พ.ศ.
งสิ่งแวดล้
ุมชน เทุพืก่อหมู่บ้านทีป่ ระชุมผู้นําชุมชน พร้อมคัดเลือกตัวแทนครอบครัวและผู้สงู อายุที่ยินดีเลี้ยง
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติปรัเรืบ่อกปรุ
งเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ อมให้กชเกณฑ์
ง่นเป็นแหล่งบขยายพั
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลัปลาหางนกยู
กประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ท้องถิ่นนธุ์ให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
2. จัดเตรียมสือ่ การจัดการขยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการขยะเปียก(ด้วยการหมักในวงปูน)
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
งเพื่อการนํ
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขและการแยกขยะแห้
ภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (การจัดเก็บและกําจัดด้วยถังขยะแยกประเภท และการแปร
เป็น2557
ประโยชน์) กําจัดขยะแห้งด้วยการเผา (ด้วยท่อขนาดเล็ก) ตามแบบที่แนบมาท้ายนี้
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรืรูอปพืขยะให้
้นที่ พ.ศ.
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร3. บแต่สนุงตัน้งให้คณะทํ
องค์การงาน อสม. และตัวแทนครัวเรือนหรือผู้นําที่สนใจและมีความสามารถในการทํางาน
บอปรุ
และจั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
งถิบง่นทีสิหรื
อพื้นอทีม่ (ฉบั
บทีด่ 2)ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางทํางานร่วมกัน
่นหรือด้พืา้นนปรั
ทีบ่ ท้(ฉบั
่ ่ง2)แวดล้
4. จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางในการจัดการขยะและการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5
ป.
บปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม ตามสื่อการสอนที่เตรียมไว้ในข้อ 2 แก่
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบัและการจั
บปรับปรุดงการขยะและการปรั
พ.ศ.2557)
ผู้เข้าร่วมโครงการ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมระหว่างเจ้าของบ้านและ
คณะทํางาน เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้
5. ติดตามการเลี้ยงปลาหางนกยูงแต่ละบ้านท่อาสาเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาหางนกยูง
6. ตรวจประเมินบ้านจัดการขยะรอบที่ 2 เพื่อค้นหาข้อดีของการจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อม
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ และสุ่มตรวจลูกน้ํายุงลาย

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. ประชุมสัมพันธ์บ้านที่เข้าร่วมโครงการและสามารถเป็นบ้านจัดการขยะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน และในที่ประชุม ระดับหมู่บ้านและตําบล
กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. เปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่ยินดีเลี้ยงปลาหางนกยูงเป็นแหล่งขยายพันธุ์พร้อมการนําไปปล่อยตาม
แหล่งน้ําให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายรับผิดชอบ (ผู้สูงอายุอาสาเลี้ยงปลาหางนกยูง)
2. จัดอบรมการค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลาย และการกําจัดแหล่งที่ถูกวิธี
3. ประกาศผลเลี้ยงปลาหางนกยูงของผู้สูงอายุ ผลการค้นหาแหล่งของมิสเตอร์ไข้เลือดออก ประจํา
สัปดาห์ ทางหอกระจายข่าวแต่ละหมู่บ้าน ในตอนเช้าหรือเย็น ก่อนวันศุกร์บ่าย ซึ่งเป็นวันรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลาย
ประจําสัปดาห์
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ “กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก” ขนาด 1.5 x 2.5 เมตร
ตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxx บาท
หารจั
ดการกองทุ
กประกั
ท้องถิก่นเลืหรืออกครอบครั
พื้นที่ ดําเนิ
ประกาศและ
-ในการบริ
ค่าอาหารว่
างและเครื
่องดืน่มหลั(ประชุ
มชีน้แสุจงขภาพในระดั
ผู้เกี่ยวข้องบและคั
วเข้นาการภายใต้
ร่วมโครงการ
“กําจัดขยะ
ระเบียบ คูปรั
่มือบดัปรุงนีง้ สิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก”) จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
น xxx
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็สนันบเงิสนุ
นให้อบาท
งค์กร
าอาหารว่
่องดื่ม ในการประชุ
มคณะทํนหลั
างาน
จํานวน
คน ๆ ละบxx
มื้อ
ปกครองส่- วค่นท้
องถิ่น าดํงและเครื
าเนินงานและบริ
หารจัดการกองทุ
กประกั
นสุขxxภาพในระดั
ท้อบาท/มื
งถิ่นหรื้ออพืจํ้นานวน
ที่ พ.ศ.xx2557
เป็นเงินกเกณฑ์
xxx บาท
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลั
เพื่อ
น วในการอบรมผู
ข้านร่วงานและบริ
มโครงการหเรืารจั
่องความรู
้และการจั
การขยะการควบคุ
มโรคไข้
เลือ่นด
สนับสนุน-ให้ค่าออาหารกลางวั
งค์กรปกครองส่
นท้องถิ่น ดํา้เเนิ
ดการกองทุ
นหลักดประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ
ออกด้2557
วยหลัเรืก ่อ5ง ป.หลัและการจั
ดการขยะและการปรั
ปรุงนสิ่งการจ่
แวดล้าอยเงิ
มภายในบ้
จํานวน xx
หรือพื้นที่ พ.ศ.
กเกณฑ์ การรั
บเงิน การเก็บรักบษาเงิ
น การจัดานให้
ทําบัเญหมาะสม
ชีและรายงาน
ๆ ละ xx บาท/มืก้อรรมการส่
จํานวน งxxเสริมืม้อและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุเป็ขนภาพแห่
เงิน xxx
บาท
3.คนประกาศคณะอนุ
งชาติ
- ค่ดาบริ
อาหารว่
างและเครื
่องดื่ม ในการอบรมผู
มโครงการ บเรืท้่อองความรู
ดการขยะการควบคุ
มโรค
เรื่อง การจั
การสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักประกัเ้ นข้าสุร่ขวภาพในระดั
งถิ่นหรือ้แพืละการจั
้นที่ พ.ศ.
2557
ลือดออกด้วยหลัก 5 ป. และการจั
งสิ่งาแวดล้
อมภายในบ้
4.ไข้เประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันดสุการขยะและการปรั
ขภาพแห่งชาติ เรื่อบง ปรุ
การกํ
หนดหลั
กเกณฑ์เพืานให้
่อสนัเบหมาะสม
สนุนให้องค์กร
จํ
า
นวน
xx
คน
ๆ
ละ
xx
บาท/มื
อ
้
จํ
า
นวน
xx
มื
อ
้
เป็
น
เงิ
xxxบบาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีน่ (ฉบั
ที่ 2)
ค่
า
ตอบแทนวิ
ท
ยากร
จํ
า
นวน
xx
คน
ๆ
ละ
xx
ชั
ว
่
โมง
ๆ
ละ
xxx
บาท
เป็
น
เงิ
น
xxx
บาท
พ.ศ. 2559
ือปฏิรบับัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
6. ผลที่ค5.าดว่คูา่มจะได้
1. มีบ้านตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2. ประชาชนสุขภาพดีด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

ภายในของกองทุ
น
น

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.5 กลุม่ หรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
[ข้อ 7(2)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.7 กลุม่ ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.7 กลุม่ ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
 7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ
 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดแยกขยะจากต้นทาง
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม คัดแยกขยะจากต้นทาง ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ จํานวน 2 หมู่บ้าน 250 ครัวเรือน
2. เพื่อยกระดับครัวเรือนนําร่องจากโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง
3. เพื่อขยายผลการเรียนรู้และนําไปสู่ตําบลปลอดขยะ
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าทีโครงสร้
่ผู้ปฏิบัตาิงงการบริ
านตามแผนงานโครงการ
หารจัดการภายในของกองทุน
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
าเนินงาน
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
- ประชุมชี้แจงการดําเนินงานของโครงการให้กับคณะทํางานของหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อน
1.
ประกาศคณะกรรมการหลั
หมู่บ้านต้นแบบในการคัดการขยะ กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นประชาสั
ดําเนินมงานและบริ
หารจัดการกองทุ
นหลั
กประกัานงต่
สุขอภาพในระดั
่นหรือพืา้นงชัทีด่ พ.ศ.
พันธ์กิจกรรมการเป็
นหมู่บ้านต้
นแบบอย่
เนื่องและเป็บนท้รูอปงถิธรรมอย่
เจน 2557
2. เอกสารแนบท้
ยประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั่บ้านนต้
สุขนภาพแห่
ง การกํ
าหนดหลัางต่
กเกณฑ์
พื่อ
- ติดตาม าประเมิ
น ปรับปรุงครัวเรือนในหมู
แบบ งให้ชาติ
ดําเนิเรืน่อการกิ
จกรรมอย่
อเนื่อเงและ
สนั
สนุงนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
เข็มบแข็
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อมงครัหลัวเรืกเกณฑ์
บเงิบนเปลี
การเก็
บรักกษาเงิ
การจ่ดาแยกขยะในการเข้
ยเงิน การจัดทําบัาญสูชี่กแารรวมกลุ
ละรายงาน
- ประชุ
อนนําร่การรั
อง ปรั
่ยนพฤติ
รรมนการคั
่มการน
3.
ประกาศคณะอนุ
ก
รรมการส่
ง
เสริ
ม
และป้
อ
งกั
น
โรคภายใต้
ค
ณะกรรมการหลั
ก
ประกั
น
สุ
ข
ภาพแห่
งชาติ
ขยะไปใช้ประโยชน์
เรื่อง การจั
บริการสาธารณสุ
4. ดประเมิ
นผลการดําขเนิของกองทุ
นงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4.
กประกันสุขภาพแห่
งชาติ
เรื่อนงหลัการกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์กเพืารบริ
่อสนัหบารส่
สนุนวนตํ
ให้อางค์
5. สรุประกาศคณะกรรมการหลั
ปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ส่งให้
กองทุ
กประกั
นสุขภาพองค์
บลกร
ปกครองส่
นครชัยบุรวินนท้
ทร์องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.ระยะเวลาดํ
2559 าเนินการ
3.
5. คูา่มงเดื
ือปฏิ
กประกัน2559
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ระหว่
อนบัตกุิงมานกองทุ
ภาพันธ์ น–หลั
กรกฎาคม
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx คน ๆ ชัว่ โมง ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยก การใช้ประโยชน์และการจัดการ
ร่วมกันของหมู่บ้าน
2. มีกลุม่ การจัดการขยะ และนําขยะไปใช้ประโยชน์ได้
3. มีจํานวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะต้นทางเพิ่มขึ้น
4. มีชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
ภายในของกองทุ
น
น จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน
การภายใต้
7.1.5 ปกลุระกาศและ
ม่ หรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
7.2.2
จกรรมสร้
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร สนั
บสนุบสนุ
นให้นอกิงค์
กร างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
7(2)]2557
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้น[ข้ทีอ่ พ.ศ.
กลุ่มเาพืเป้หนดหลั
ก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื7.3
่อกงเกณฑ์
การกํ
่อาหมายหลั
กเกณฑ์
เพื่อ
7.3.7
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้
สุอขงถิภาพในระดั
่น กลุม่ บประชาชนทั
ท้องถิ่น ่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4ดทํกิาจบักรรมหลั
กตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีและรายงาน

กลุม่ ประชาชนทั
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาติ7.4.7
นสุขภาพแห่
งชาติ ่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.7.2
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการตรวจคั
งค์กร ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.7.3
่ (ฉบับทีการเยี
่ 2) ่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ
 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อน เยี่ยมและให้คําปรึกษาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มแกนนําผู้ติดเชื้อ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน เยี่ยมและให้คําปรึกษาในผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อติดตามเยี่ยมผู้ติดเชื้อเอชไอวีประเมินการกินยาของผู้ติดเชื้อ จํานวน xxx คน
2. เพื่อคัดกรองและให้คําปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อรายบุคคล จํานวน xxx คน
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
- ประสานดําเนินโครงสร้
งานกับหน่
วยงานทีห่เารจั
กี่ยวข้
อง
างการบริ
ดการภายในของกองทุ
น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร์
3. ขั้นตอนการดํ
เนินงาน นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ในการบริ
หารจัดาการกองทุ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ จัดเตรียมรายชื่อและแบบประเมินสุขภาพผู้ติดเชื้อฯ
- นัดหมายและติดตามเยี่ยมผู้ติดเชื้อตามนัดหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกัน้ตสุิดขเชืภาพแห่
งชาติ
เรื่อกงษาการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
- ประเมินสภาวะสุขภาพของผู
้อ และให้
คําปรึ
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นส่งข้ดํอามูเนิลนต่งานและบริ
หารจังดเสริ
การกองทุ
นหลักประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิน่นย์หรื
อพืร้นวมที่ พ.ศ. 2557
อ โรงพยาบาลส่
มสุขภาพประจํ
าตําบล/ศู
นย์ประสานงานศู
องค์
2.
เอกสารแนบท้
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
4. ประเมิ
นผลการดําายประกาศคณะกรรมการหลั
เนินงาน
สนับสนุน5.ให้สรุ
องค์ปผลการดํ
กรปกครองส่
นท้องถิ่น ดําเนินงานและบริ
หารจั
ดการกองทุ
นหลันกสุประกั
นสุขภาพในระดั
องถิาบล
่น
าเนินวงานตามแผนงานโครงการ
ส่งให้
กองทุ
นหลักประกั
ขภาพองค์
การบริหารส่บวท้นตํ
หรื
อพืย้นบุทีร่ ินพ.ศ.
นครชั
ทร์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุ
3. ระยะเวลาดํ
าเนินการ กรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจั
ดบริากงเดื
ารสาธารณสุ
นหลักประกั
ระหว่
อน กุมภาพัขนของกองทุ
ธ์ – กรกฎาคม
2559นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
4.
สถานที
ําเนิองถิ
นการ
ปกครองส่ว่ดนท้
่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พื
น
้
ที
ต
่
า
ํ
บลนครชั
ยบุรินทร์
พ.ศ. 2559
5. งบประมาณ
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าพาหนะผู้เยี่ยมติดตาม จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/ครั้ง จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าตอบแทนผู้เยี่ยมติดตาม จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/ครั้ง จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารค่าแบบฟอร์มคัดกรอง จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ติดเชื้อสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. อัตราการขาดยาและการดื้อยาต้านไวรัส ลดลง
3. ผู้ติดเชื้อมีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้น
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มแกนนําผู้ติดเชื้อ
 7.1.5 กลุม่ หรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
[ข้อ 7(2)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.7 กลุม่ ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
 7.4.7 กลุม่ ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
 7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
ภายในของกองทุ
น
น
 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
ประกาศและ
7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีรว่ มใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx
บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก สตรี อายุ 30-70 ปี จํานวน xxx คน
2. เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรี อายุ 30-70 ปี จํานวน xxx คน
3. เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สตรี อายุ 30-60 ปี จํานวน xxx คน
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าทีโครงสร้
่ผู้ปฏิบัตาิงงการบริ
านตามแผนงานโครงการ
หารจัดการภายในของกองทุน
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุในการบริ
รินทร์ หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
าเนินงาน
ระเบียบ 3.คู่มขัือ้นดัตอนการดํ
งนี้
- สํารวจสตรี อายุ 30-70 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในชุมชน
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
ขภาพแห่
งชาติ
ง การกําหนดหลัดกกรองที
เกณฑ์่เเหมาะสมกั
พื่อสนับสนุบนพืให้้นทีองค์
- สนทนากลุ่มสตรีที่รู้ขก้อประกั
มูลจรินงสุในชุ
มชน เพื
่อหารูเรืป่อแบบการตรวจคั
่ กร
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นจัดดํหาอุ
าเนิปนกรณ์
งานและบริ
หารจัเต้ดาการกองทุ
นหลักชุประกั
นสุขภาพในระดั
องถิ่นสหรื
้นที่ ใพ.ศ.
2557
หุ่นจําลอง
นม (Model)
ดตรวจมะเร็
งปากมดลูบกท้และวั
ดุออุปพืกรณ์
นการตรวจ
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
มะเร็งปากมดลู
ก
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
วนท้บอัตงถิิงานเชิ
่น ดํงารุเนิกในชุ
นงานและบริ
จัดทําแผนปฏิ
มขน หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เรื่อง หลักเกณฑ์
บรัมกพัษาเงิ
- ประสานงานกั
บผู้นําการรั
ชุมชนบเงิเพืน่อการเก็
ประชาสั
นธ์ น การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุ
รรมการส่
งเสริมมชน
และป้
โรคภายใต้เปิคดณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่
งชาติ
- ออกปฏิบัตกิงานเชิ
งรุกในชุ
ทั้งอเปิงกัดนเผยและไม่
เผย ตามความสนใจของกลุ
่มเป้าหมาย
เรื
่อง การจั
ดบริการสาธารณสุ
กประกัและตรวจมะเร็
นสุขภาพในระดั
องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ตรวจคั
ดกรองมะเร็
งปากมดลูกขด้ของกองทุ
วยวิธี Papนหลั
Smear
งเต้บาท้นม
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
ภาพแห่
งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
- แจ้งผลการตรวจและส่
งต่อผูน้มสุีอขาการผิ
ดปกติ
ปกครองส่4.วนท้
องถิน่นผลการดํ
ดําเนินางานและบริ
ประเมิ
เนินงาน หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุ5.รินทร์คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
3. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลนครชัยบุรินทร์
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาบาล จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/ครั้ง จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าวัสดุ Model เต้านม จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxxx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxxx บาท
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/ครั้ง จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่ เป้าหมายและผูด้ ําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน
xx มื้อ
เป็นเงิน xxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มสตรี มีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
2. ประชาชนกลุ่มสตรี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
3. ประชาชนกลุ่มสตรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ภายในของกองทุ
น
น
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน
การภายใต้
7.2.1 ปสนัระกาศและ
บสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
7.3.7
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร กลุ
บสนุม่ ประชาชนทั
นให้องค์กร ่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
จกรรมหลั
เป้าหมายหลัก
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้น7.4
ทีบ่ ท้พ.ศ.
อกิงถิ
2557
่นหรือพื้นกทีตามกลุ
่ พ.ศ. ่ม2557
 เาพื7.4.7
ม่ ประชาชนทั
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
หนดหลั
่อ กลุกเกณฑ์
เพื่อ ่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น  7.4.7.1
บท้องถิการสํ
่น ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
7.4.7.3
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติการเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.7.5
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
รบสนุ
นให้อการส่
งค์กรงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที7.4.7.6
่ (ฉบับทีอื่ ่น2)ๆ (ระบุ) .................................................................................................................
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อ

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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โครงการตัวอย่าง
ด้านบริหารจัดการกองทุน
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทํางาน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
3. เพื่อควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
4. เพื่อกํากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุม่ หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน
โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด
5. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ
ภายในของกองทุ
น
น
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

2. วิธีดําเนินการ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน1.การภายใต้
ประกาศและ
ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดร่างวาระในการประชุม จํานวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กเกณฑ์
นให้าองาน
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประชุมตลอดปีงบประมาณ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ-พืกํ้นาทีหนดวั
่ พ.ศ.น2557
2. จัเาพืดหนดหลั
ทํ่อาโครงการเพื
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
กเกณฑ์่อเขอนุ
พื่อ มัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลันครชั
กประกัยบบุนท้รสุอินขงถิทร์
ภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
3.
ขั
น
้
ตอนการดํ
าเนินงาน
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ติดต่อประสานงานกั
บคณะกรรมการ เพื่อกําหนดนัดหมาย
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข- ภาพแห่
งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน
เตรีนยให้มค่อางค์ใช้กจร่ายในการประชุม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ค่าอาหาร
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร- จับดสนุ
าบงและเครื
่ม อาหารกลางวั
น
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อว่งถิ
่นทีหรื
บที่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้น่อทีงดื่ (ฉบั
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม
ดํางเนิพ.ศ.2557)
นการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กําหนด
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรั4.บปรุ
- จัดประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา อย่างน้อย xx ครั้ง/ปี
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน/คณะทํางาน อย่างน้อย xx ครั้ง/ปี
- สรุปผลการประชุมและมติคณะกรรมการ

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
5.1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ จํานวน xx ครั้ง เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท จํานวน xx ครั้ง เป็นเงิน xxxxx บาท
รวมเป็นเงิน xxxxx บาท
5.2 จัดประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ จํานวน xx ครั้ง เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ จํานวน xx ครั้ง
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนอนุกรรมการโครงสร้
จํานวนางการบริ
xx คน ๆหารจั
ละ xxx
บาท จํานวน xx ครัน้ง
เป็นเงิน xxxxx บาท
ดการภายในของกองทุ
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท จํานวน xx ครั้ง เป็นเงิน xxxxx บาท
รวมเป็นเงิน xxxxx บาท
ในการบริ
หารจั
ดการกองทุ
นหลักนประกั
5.3
จัดประชุ
มคณะทํ
างานกองทุ
ฯ นสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ -คูค่่มาืออาหารกลางวั
ดังนี้
น จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ จํานวน xx ครั้ง เป็นเงิน xxxxx บาท
-1.ค่าประกาศคณะกรรมการหลั
อาหารว่างและเครื่องดื่ม จํกานวน
ๆ ละ งxx
จํานวน
xx กมืเกณฑ์
้อ จํานวน
xx บครัสนุ้ง นให้องค์กร
ประกัxx
นสุคน
ขภาพแห่
ชาติบาท/มื
เรื่อง ้อการกํ
าหนดหลั
เพื่อสนั
ปกครองส่เป็วนนท้เงิอนงถิxxxxx
่น ดําเนิบาท
นงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
-2.ค่าเอกสารแนบท้
ตอบแทนคณะทํ
างาน จํานวน xx คน ๆ ละ กxxx
บาท
านวน xxงชาติ
ครั้งเรื่อง การกําหนดหลั
เป็นเงินกเกณฑ์
xxxxxเพื่อบาท
ายประกาศคณะกรรมการหลั
ประกั
นสุขจํภาพแห่
านวน xx เล่หมารจัๆดละ
xx บาทนหลั
จํานวน
xxนครั
เป็นเงิน บxxxxx
สนับสนุน-ให้ค่าอถ่งค์ายเอกสารประกอบการประชุ
กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดํามเนินจํงานและบริ
การกองทุ
กประกั
สุข้งภาพในระดั
ท้องถิ่น บาท
เงิน xxxxx
บาท
หรือพื้นทีรวมเป็
่ พ.ศ. น2557
เรื่อง หลั
กเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
กรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6. ผลที่ค3.าดว่ประกาศคณะอนุ
าจะได้รับ
เรื่อง การจั
บริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
กประกั
นสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นตหรื
พื้นที่ ขพ.ศ.
2557น
1.ดแผนงาน
หรือโครงการ
หรือกินจหลั
กรรมที
ผ่ า่ นการอนุ
มัติเป็นไปตามวั
ถุปอระสงค์
องกองทุ
4.
ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกั
สุขภาพแห่
งชาติดเรืทํ่อาบัง ญการกํ
หนดหลั
เพื่อสนันบหลั
สนุกนประกั
ให้องค์
2. การรั
บเงิน การจ่ายเงิน การเก็
บรักนษาเงิ
นและการจั
ชีเงินาหรื
อทรัพกย์เกณฑ์
สินในกองทุ
น กร
ปกครองส่
องถิ่น ดํกาเนิ
นงานและบริ
หารจัดการกองทุ
ประกันงสุชาติ
ขภาพในระดั
สุขภาพ เป็วนท้
นไปตามหลั
เกณฑ์
ที่คณะกรรมการหลั
กประกันนหลั
สุขกภาพแห่
กําหนด บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์
- ไม่ต้องจัดเข้ากลุ่มตามประกาศฯ
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.8 สําหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7 (4)]

ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

145
1457

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกองทุน
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกองทุน ในปีงบประมาณ 2559 โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน
xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และแกนนําสุขภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
3. เพื่อสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน
2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดร่างวาระในการประชุม จํานวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริ-หกํารจั
ดการกองทุ
หลักจํประกั
ภาพในระดั
าหนดวั
นดําเนินนการ
านวนนสุ1ขครั
้ง/ปี บท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี- ้ จัดเวที/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. จัดประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่หงชาติ
เรื่อนง หลั
การกํ
าหนดหลั
กเกณฑ์เพืการบริ
่อสนับหสนุ
2.
ทําโครงการเพื่อขอนุมัติตก่อประกั
คณะกรรมการบริ
ารกองทุ
กประกั
นสุขภาพองค์
ารส่นวให้นตํองค์
าบลกร
ปกครองส่
นครชัยบุรวินนท้
ทร์องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2.
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
3. ขั้นเอกสารแนบท้
ตอนการดําเนิายประกาศคณะกรรมการหลั
นงาน
สนับสนุนให้องค์ก-รปกครองส่
วนท้องถิ่นบคณะกรรมการ
ดําเนินงานและบริ
หารจักดรรมการ
การกองทุและคณะทํ
นหลักประกั
นสุขเพืภาพในระดั
องถิ่น
ติดต่อประสานงานกั
คณะอนุ
างาน
่อกําหนดนับดท้หมาย
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
บเงิน การเก็
รักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
- จัดเรื
ซื้อ่อวังสหลั
ดุ อุกปเกณฑ์
กรณ์ปการรั
ระกอบการดํ
าเนินบงาน
3. ประกาศคณะอนุ
งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- จัดเตรียมค่การรมการส่
ใช้จ่ายในการ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ขของกองทุ
นหลักประกั
นสุขภาพในระดั
ท้อยงถิ
- จัดเตรียมสถานที
่ในการประชุ
ม และเวที
แลกเปลี่ยบนเรี
นรู่น้ หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ดํประกาศคณะกรรมการหลั
กประกันสุขภาพแห่
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
าเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที
่กํางหนด
ปกครองส่วนท้องถิ- ่นจัดดํอบรมให้
าเนินงานและบริ
หารจัดการกองทุนนหลัคณะอนุ
กประกันกสุรรมการ
ขภาพในระดั
บท้าองาน
งถิ่นหรื
อพื้นทีxx
่ (ฉบัคน
บที่ 2)
ความรู้คณะกรรมการกองทุ
คณะทํ
จํานวน
พ.ศ. 2559
- จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ
5. คูและแกนนํ
่มือปฏิบัตาิงานกองทุ
กประกั
ขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
คณะทํางาน
สุขภาพ นจํหลั
านวน
xxxนสุคน)
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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3. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
4. สถานที่ดําเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์

5. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
5.1 จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน จํานวน xx คน
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ชั่วโมงๆละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกาเคมีคละสี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
รวมเป็นเงิน xxxxx บาท
5.2 จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุม่ เป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ
ภายในของกองทุ
น
น
คณะทํางาน และแกนนําสุขภาพ จํานวน xxx คน)
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนิน-การภายใต้
ป
ระกาศและ
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น-ให้ค่อาเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุคนละสี
ให้องค์จํกานวน
ร xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
ปากกาเคมี
เป็นเงิน xxxxx บาท
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
อ-งถิค่า2557
่นป้หรืายโครงการฯ
อพื้นที่ พ.ศ. ขนาด
2557 1.2 x 5.0 เมตร ในราคาตารางละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
เาพืหนดหลั
่อนเงิน xxxxx
กเกณฑ์บาท
เพื่อ
รวมเป็
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้5.3
สุอขงถิภาพในระดั
บท้อ่ยงถินเรี
่น ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จํานวน xx คน
จั่นดเวทีแลกเปลี
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทํ-าค่บัาญอาหารกลางวั
ชีและรายงานน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
เป็นเงิน xxxxx บาท
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
นสุขภาพแห่
งชาติ่องดื่ม จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ
-งชาติ
ค่าอาหารว่
างและเครื
เป็นเงิน xxxxx บาท
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
- ค่า2557
ลงทะเบียน จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น-ให้ค่อาเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้ายองค์
ร xx คน ๆ ละ xxx บาท
พาหนะเหมาจ่
จํากนวน
เป็นเงิน xxxxx บาท
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
อ-งถิค่บา่นทีทีหรื
่ (ฉบัxxบทีคน
่ 2) ๆ ละ xxx บาท/คืน จํานวน xx คืน
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)่พอักพืจํ้นาทีนวน
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/วัน จํานวน xx วัน
เป็นเงิน xxxxx บาท
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัรวมเป็
บปรุง นพ.ศ.2557)
เงิน xxxxx บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และแกนนําสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
2. การเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์
- ไม่ต้องจัดเข้ากลุ่มตามประกาศฯ
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.8 สําหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7 (4)]

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดซือ้ วัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ มีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ใช้งาน
2. เพื่อความสะดวกในการรายงานระบบออนไลน์และจัดทํารายงานของกองทุน
3. เพื่อความสะดวกในการพกพาเพื่อนําเสนองานด้านวิชาการต่าง ๆ ของกองทุนนอกสถานที่

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดรายการวัสดุ และครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อการบริหารจัดการ
ภายในของกองทุ
น
น
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ
- กําหนดคุณสมบัติของวัสดุ และครุภัณฑ์ทจี่ ะดําเนินการจัดหา
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
- ดํปาระกาศและ
เนินการสืบราคาวัสดุ และครุภัณฑ์ตามรายการ เบื้องต้น
2. จัดทําโครงการเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชั
รินอทร์
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนั
บสนุ
กยเกณฑ์
นบุให้
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
3.
ขั
น
้
ตอนการดํ
าเนิน2557
งาน
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
้อวัสดุ เครุ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ - จัดกซืเกณฑ์
พื่อภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน ตามระเบียบของหน่วยงานโดยอนุโลม
มอบครุ
อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยลงทะเบียน
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้4.สุอขงถิ
ภาพในระดั
่น ภัณฑ์บทท้ี่จอัดงถิหาตามกระบวนการให้
่น
ครภั
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัณดฑ์ทํไว้าบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุข3.ภาพแห่
กประกั
งชาตินาสุเนิขภาพแห่
ระยะเวลาดํ
นการ งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.
2557
เดือนตุ
ลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
4.
สถานที
ด
่
า
ํ
เนิ
น
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
พื้นที่ (ฉบับที่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบังบประมาณ
บปรับปรุง พ.ศ.2557)
5.
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
5.1 จัดซื้อวัสดุ
- ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- ค่าปากกาเคมีคละสี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่ากระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน
- ค่าดินสอ 2 B จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน
- ค่ายางลบดินสอ จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน
- ค่าปากกาลบคําผิด จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน
- ค่ากาวน้ํา จํานวน xx หลอด ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน
-ค่าเครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 จํานวน xx ตัว ๆ ละ xx บาท
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน xxxxx บาท
5.2 จัดซื้อครุภัณฑ์
- เครื่องประมวลผลคําแบบพกพา (รายละเอียดแนบท้าย) จํานวน xx เครื่อง ๆ ละ xxxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- เครื่องกราดภาพ (scanner) (รายละเอียดแนบท้าย) จํานวน xx เครื่อง ๆ ละ xxxxx บาท
เป็นเงิน xxxxx บาท
- เครื่องพิมพ์ (printer) (รายละเอียดแนบท้าย) จํานวน xx เครื่อง ๆ ละ xxxxx บาท เป็นเงิน
- โต๊ะปฏิบัติงาน (รายละเอียดแนบท้าย) จํานวน xx ตัว ๆ ละ xxxxx บาท
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน xxxxx บาท

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

xxxxx บาท
xxxxx บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กระบวนการบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
2. มีเครือ่ งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จําเป็นและเพียงพอต่อการทํางาน
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
7.1
หน่
ระเบียบ คู่มวือยงาน/องค์
ดังนี้ กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
บุรินทร์
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- ไม่ต้องจัดเข้ากลุ่มตามประกาศฯ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 7.3.8 สําหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7 (4)]
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิ ทร์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
ประกาศฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
ออนไลน์

2. เพื่อจัดทํารายการด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมของกองทุน ผ่านการบันทึกข้อมูลและรายงานผ่านระบบ

2. วิธีดําเนินการ
1. ขั้นตอนวางแผนงาน
ภายในของกองทุ
น
น
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดขอบเขตงาน กรอบการจ้างให้เป็นไปตามภารกิจของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
- กําหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ของลูกจ้างที่จะให้ดําเนินการจ้างเหมา
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
- กํปาระกาศและ
หนดรูปแบบวิธีการจ้างเหมา การรับสมัคร กรอบอัตราเงินสําหรับการจ้างเหมา
- ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจรับมอบผลงานปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลงการจ้าง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น2.ให้อจัเงค์
รโครงการเพื
บสนุนให้่อขอนุ
งค์กรมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
ดพืทํ่อกาสนั
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือนครชั
พื้นทีบ่ยท้พ.ศ.
2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
บุอรงถิินทร์
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํ
่อ กเกณฑ์
พื่อ
3. ขัเาพื้นหนดหลั
ตอนการดํ
าเนินเงาน
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น - จัดจ้าบงเหมาพนั
ท้องถิ่น กงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ตามรูปแบบทีก่ ําหนด
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินตรวจรับมอบผลการดําเนินงานของพนักงานจ้างเหมา ตาม
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
นสุขภาพแห่
งชาติ
ข้งชาติ
อกหนดในสั
ญญาจ้
างเหมา
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557- กองทุนฯ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาให้กับพนักงานจ้างเหมา ตามอัตราที่กําหนดในสัญญาจ้าง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
น4.ให้อรายงานผลการดํ
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้าอเนิงค์นกงานให้
ร คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
อพืน้นการ
ที่ (ฉบับที่ 2)
่นหรือ3.พื้นระยะเวลาดํ
ทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)าเนิ

าคม 2558 – เดือนกันยายน 2559
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรัเดืบอปรุนตุง ลพ.ศ.2557)
4. สถานที่ดําเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
5. งบประมาณ

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxxxxx บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุนฯ จํานวน xx คน จํานวน xx เดือน ๆ ละ
xxx บาท

เป็นเงิน xxxxx บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กระบวนการบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
2. สามารถบันทึกข้อมูลและรายงานผ่านระบบออนไลน์ตรงตามระเวลาที่กําหนด
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์
- ไม่ต้องจัดเข้ากลุ่มตามประกาศฯ
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
โครงสร้
างการบริหารจัดกการภายในของกองทุ
น
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้
ายประกาศคณะอนุ
รรมการส่งเสริมสุขภาพและป้
องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
 7.3.8 สําหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7 (4)]
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) และ(๙) ประกอบมาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมติในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อ ง การกําหนด
ภายในของกองทุ
น
น
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ข้อ ๒ ประกาศและ
ในประกาศนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนัสภาตํ
บสนุ
กเกณฑ์
นาบลและองค์
ให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บกสนุ
นให้หอารส่
งค์กวนตํ
ร าบล เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ารบริ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
รู
ป
แบบอื
่
น
่ม่อีกฎหมายจั
ดตัเ้งพื่อที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาทีพืหนดหลั
กเกณฑ์
อ่นงถิ่นหรือพืบ้นท้ทีองถิ
่ ่น
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักในระดั
ประกับนท้บสุอท้ขงถิภาพในระดั
นหลักประกันสุขภาพ” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบั“กองทุ
ญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
หรือพืกประกั
้นงชาติ
ที่ นเพืสุ่อขภาพแห่
การสร้างชาติ
งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือระดั
พื้นทีบ่ พ.ศ.
ปฐมภู2557
มิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อ“คณะกรรมการกองทุ
เงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กนร” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
หรือพื้นที่
“การจั
ดบริการสาธารณสุข” หมายความว่า การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุ
ง พ.ศ.2557)
และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานกําหนด

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย
หน่ ว ยบริ ก ารการประกอบโรคศิ ล ปะสาขาต่ า ง ๆ และสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข อื่ น ที่ ค ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น
“หน่วยงานอื่น” หมายความว่า หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดําเนิน
กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด
เป็นต้น
“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายความว่า องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน
ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมี
วัตถุาปงการบริ
ระสงค์หไม่ารจั
แสวงหาผลกํ
าไร ทั้งนี้ จะเป็
โครงสร้
ดการภายในของกองทุ
น นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องโรคในพื้นที่มาก่อนแล้ว และมีการจัดทํา
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
แผนและดํ
นการกิ
ฒนาคุหณารจั
ภาพชี
วิต โดยการมี
ส่วนร่นวสุมของภาคี
ต่างบท้ๆองถิ
ในพื
้นทีอ่พื้นที่ พ.ศ. 2557
ปกครองส่
วนท้าเนิองถิ
่น ดําจเนิกรรมพั
นงานและบริ
ดการกองทุ
นหลักประกั
ขภาพในระดั
่นหรื
มีความพร้าอยประกาศคณะกรรมการหลั
มในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตามอั
หนด าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. (๓)
เอกสารแนบท้
กประกันสุขภาพแห่ตราส่
งชาติวนที
เรื่อ่กงําการกํ
สนับสนุนให้ข้อองค์ก๔รปกครองส่
องถิ่น ดํวานท้
เนิอนงถิ
งานและบริ
การกองทุนหหลั
นสุขภาพในระดั
่น
ให้องค์กวนท้
รปกครองส่
่น เป็นผู้ดหําารจั
เนินดงานและบริ
ารจักดประกั
การกองทุ
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพ
หรืภายใต้
อพื้นทีค่ พ.ศ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน นการเก็
ษาเงิน การจ่
ายเงิในประกาศนี
น การจัดทํา้แบัละมติ
ญชีและรายงาน
วามเห็2557
นชอบของคณะกรรมการกองทุ
ทั้งบนีรั้ กตามหลั
กเกณฑ์
คณะกรรมการ
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
การจัด4.บริกประกาศคณะกรรมการหลั
ารสาธารณสุขของหน่วยบริ
การ นหรืสุขอภาพแห่
สถานบริงชาติ
การ เรืหรื
หน่วยงานสาธารณสุ
กประกั
่องอการกํ
าหนดหลักเกณฑ์ขเพืหรื
่อสนัอบหน่สนุวนยงานอื
ให้องค์่นกร
หรือสนับวนท้
สนุอนงถิและส่
ให้กลุ่มหรืหอารจั
องค์ดการกองทุ
กรประชาชนดํ
าเนินนกิสุจขกรรมด้
านสาธารณสุ
ขในพื
่ เพืบ่อทีให้
ปกครองส่
่น ดํงาเสริ
เนินมงานและบริ
นหลักประกั
ภาพในระดั
บท้องถิ่นหรื
อพื้น้นทีที่ (ฉบั
่ 2)
พ.ศ.
กลุ่ม2559
แม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ที่อยู่ในพื
้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อ ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ข้อ ๕ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด และสําหรับปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน ๔๕ บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน
(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น
(๔) รายได้อื่น ๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
อัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
(๒) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
(๓) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตําบล สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๔) เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น สมทบเงิน
ภายในของกองทุ
น
นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
เฉพาะปีง บประมาณ ๒๕๕๗ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ ่น ตกลงสมทบเงิน เข้ ากองทุ น
หลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละของเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ
ข้อ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือ ส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
(๑)
บสนุ2557
น และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือเพืพื้น่อทีสนั่ พ.ศ.
หรื่อกองเกณฑ์
หน่
ว ยงานสาธารณสุ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื
การกํ
เาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เขพืในพื
่อ ้ น ที่ โดยเน้ น เรื่ อ งการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู
บปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อให้
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักสมรรถภาพ
ประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น และการรั
บท้กอษาพยาบาลระดั
งถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีแกละรายงาน
กลุ่มดแม่ทําแบัละเด็
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
ประกั
งชาติ
ขภาพแห่างถึชาติ
ที่อยู่ใกนพื
้นทีน่สสุามารถเข้
งบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.(๒)
2557เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม หรื อ องค์ ก รประชาชนหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น งาน
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ตามแผนงานหรื
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่ (ฉบับที่ 2) อ กิ จ กรรมเพื่ อ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพการป้ อ งกั น โรคให้ แ ก่ ส มาชิ ก หรื อ
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นอทีโครงการหรื
ประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงิน
ไม่เบกิปรั
น บ๕,๐๐๐
บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษา
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบั
ปรุง พ.ศ.2557)
ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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(๓) เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และการรั ก ษาพยาบาลระดั บ ปฐมภู มิเ ชิ ง รุ ก ของศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก หรื อ ศู น ย์ ชื่ อ อื่ น ที่ ดํ า เนิ น
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น
และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ
(๕) กรณี เ กิ ด โรคระบาดหรื อ ภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ใ ห้ ค ณะกรรมการกองทุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้
โครงสร้างการบริ
ดการภายในของกองทุ
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุ
นหลัหการจั
ประกั
นสุขภาพ ในแต่ละท้นองถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จํานวน ๒ คน
เป็นรองประธานกรรมการ
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
เป็นกรรมการ
ระเบียบ คู่ม(๓)
ือ ดังนีสมาชิ
้ กสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สภามอบหมายจํานวน ๒ คน
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
(๔)องถิหั่นวหน้ดําาเนิหน่นวงานและบริ
ยบริการปฐมภู
นพื้นที่ นหลักประกันสุขภาพในระดั
เป็นกรรมการ
ปกครองส่วนท้
หารจัมดิใการกองทุ
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
(๕)
อาสาสมั
ค
รสาธารณสุ
ข
ประจํ
า
หมู
บ
่
า
้
นในพื
น
้
ที
่
เป็
น
กรรมการ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
่คัดเลือกกัวนนท้
เององถิจํ่นานวน
คน หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
สนับสนุนให้องค์กทีรปกครองส่
ดําเนิ๒นงานและบริ
หรือพื้นที่ พ.ศ.
เรื่อง ่บหลั้านหรื
กเกณฑ์
น การเก็บรักษาเงิ
การจัดทําบัญชีและรายงาน
(๖) 2557
ผู้แทนหมู
อชุมการรั
ชนทีบ่ปเงิระชาชนในหมู
่บ้านน การจ่ายเงิ
เป็ นกรรมการ
3. ประกาศคณะอนุ
งเสริมจํและป้
องกัเนกิโรคภายใต้
หรือชุมชนคักดรรมการส่
เลือกกันเอง
านวนไม่
น ๕ คนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักกประกั
บท้องถิเป็
่นหรื
อพื้นที่ พ.ศ. 2557
ภาพประชาชน
นกรรมการ
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลั ประกันนสุสุขขภาพในระดั
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
บเรื่องร้องเรี
ยนอิดการกองทุ
สระในพื้นนทีหลั่ กประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่วนท้องถิหรื่นอหน่
ดําเนิวยรั
นงานและบริ
หารจั
จํานวน ๑ คน (ถ้ามี)
พ.ศ. 2559
กรปกครองส่
นท้อนงถิสุข่นภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืเป็้นนทีกรรมการและเลขานุ
การ
5. (๘)
คู่มือปลั
ปฏิดบองค์
ัติงานกองทุ
นหลักวประกั
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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(๙) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข
หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ให้สาธารณสุขอําเภอ และ ผู้อํานายการโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) และ (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเพื่อให้
บุ ค คลในแต่ ล ะกลุ่ ม ได้ คั ด เลื อ กกั น เองอย่ า งเปิ ด เผยและมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด
กรณีในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า ๒ แห่ง ให้นําหลักเกณฑ์
ที่กําหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้คัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่จํานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
ให้กรรมการตาม (๑) และ (๓) - (๙) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (๒) จํานวน ๒ คน
จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นพื้ น ที่ โดยให้ ค นหนึ่ ง เป็ น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง และอี ก คนหนึ่ ง เป็ น
รองประธานกรรมการคนที่สอง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึกรายงาน
ภายในของกองทุ
น
นการประชุมคัดเลือก ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป
ข้อ ๙ ประกาศและ
ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคั ดเลือ ก มีวาระอยู่ ในตําแหน่ ง
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
คราวละ ๔ ปี
เมืพื่อ่อกกรรมการในวรรคหนึ
่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ ๔ ปีแล้ว ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
สนั
ร บสนุนให้องค์กร
้น อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพืให้
้นทีกบ่ รรมการที
ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือ่คพืรบวาระนั
้นที่ พ.ศ. 2557
้ การกํ
ต้องไม่
บวัน เพื่อ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ ทัเรื้ง่อกนีงเกณฑ์
เาพืหนดหลั
่อเกินหกสิ
กเกณฑ์
่ง พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้มีการดําเนินการคัดเลือก
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิในกรณี
ภาพในระดั
่น ที่กบรรมการตามวรรคหนึ
ท้องถิ่น
กรรมการประเภทเดี
ยวกันแทน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
ซึ่งตนแทน
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ.ในกรณี
2557 ที่ ป ระธานกรรมการตามข้ อ ๘ วรรคหนึ่ ง (๑) มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนัรองประธานกรรมการ
บสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้
งค์การที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลําดับ แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๘
ทําอหน้
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิ่งบ่นที(๑)
หรื
พื้นมทีีห่ รื(ฉบั
่ 2) าแหน่ง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุด
่นหรือพืวรรคหนึ
้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อไม่
อพ้บนทีจากตํ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ข้อ ๑๐ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๗)
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วให้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปดํารงตําแหน่งหรือไปประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่น
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้เสนอและดําเนินการแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อ ที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมนั้น
(๒) ออกระเบียบที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน
ของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรื
อผูา้ดงการบริ
ําเนินงาน
้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งนกับประกาศนี้ และไม่เกินกว่า
โครงสร้
หารจัทัด้งนีการภายในของกองทุ
อัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงิน
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
หรือทรัในการบริ
พย์สินในกองทุ
นหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
(๔)องถิกํ่นากับดําดูเนิแลให้
หน่วยงาน
อกลุ่มหรืนอหลัองค์
กรผูน้ทสุี่ไขด้ภาพในระดั
รับอนุมัติตบามข้
๗ อพืให้้นเทีป็่ พ.ศ.
นไปตาม
ปกครองส่วนท้
นงานและบริ
หารจัหรื
ดการกองทุ
กประกั
ท้องถิอ่นหรื
2557
แผนงาน
โครงการที่คณะกรรมการกองทุ
นอนุมั ตกิ ประกั
และตามหลั
กเกณฑ์
กประกั
2. เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่
งชาติ ทเรืี่ ค่อณะกรรมการหลั
ง การกําหนดหลักเกณฑ์
เพืน่อ
สนัสุบขภาพกํ
สนุนให้าอหนด
งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ.
หลัปกระชาชนกลุ
เกณฑ์ การรั่มบเป้เงิานหมายต่
การเก็าบงรัๆกษาเงิ
ายเงิน การจั
ดทํกาารสาธารณสุ
บัญชีและรายงาน
(๕) 2557
สนับเรืสนุ่อนง ให้
ในพืน้นการจ่
ที่สามารถเข้
าถึงบริ
ขทั้งที่บ้าน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ให้ คํ า แนะนํ า ในการจักประกั
ด ทํ า ข้นสุอขมูภาพแห่
ล และแผนดํ
งานที
่ เ กี่ ย วกักบเกณฑ์
ปั ญ หาสาธารณสุ
4. (๖)
ประกาศคณะกรรมการหลั
งชาติ เรืา่อเนิง นการกํ
าหนดหลั
เพื่อสนับสนุนให้ขอของ
งค์กร
กลุ่มเป้าวหมาย
ารต่าง ๆ หทีารจั
่เกี่ยดวข้
องและองค์
วนท้องถิ่นบท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ปกครองส่
นท้องถิหน่
่น วดํยบริ
าเนินกงานและบริ
การกองทุ
นหลักกรปกครองส่
ประกันสุขภาพในระดั
พ.ศ. 2559 (๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ของกองทุ
นหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานสาขาจังหวัด สํานักงานเขต สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็น
และให้อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดตาม (๒) (๓) และ (๔)
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๒ เพื่ อ ให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และมี ก ารดํ า เนิ น งาน
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สํานักงานเขตประสานกับสํานักงานสาขาจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดใน
การติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิด ชอบ
อย่างต่อเนื่องและรายงานให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ
ข้อ ๑๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพใดที่ไม่มีเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่
มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมใด ๆ ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ๒ ปี ขึ้ น ไปให้ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ประกาศยุบเลิกกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นได้ และให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ภายในของกองทุ
น
นดังกล่าวเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่นั้นตามวิธีการที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด
ข้อ ๑๔ประกาศและ
ให้เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ และให้
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้ รวมทั้งให้มีอํานาจ
ิจกฉัเกณฑ์
ชี้ขอาดปั
วกัอบงค์การปฏิ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนัวิบนสนุ
นยให้
เงค์
พื่อกสนั
รญหาเกี
บสนุน่ยให้
กร บัติตามประกาศนี้
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิข้2557
่นอหรือ๑๕
พื้นทีให้่ พ.ศ.
2557 นหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการ กฎ และการดําเนินงานต่าง ๆ
เงินกองทุ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
ตามประกาศคณะกรรมการหลั
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้อดงค์ทํากบัารบริ
หารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
นสุ่นขหรื
ภาพแห่
ในระดักประกั
บงชาติ
ท้องถิ
อพื้นทีงชาติ
่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นกคณะกรรมการกองทุ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนัเป็บสนุ
เกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้นองค์กฎกร และเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้
น ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบให้
่นทีหรื
พื้นที่ (ฉบับที่ 2)
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)กอรรมการในคณะกรรมการกองทุ
ตามประกาศนี้แทนกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระอยู่ในตําแหน่งต่อไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมการและจัดประชุมเพื่อ คัดเลือกกรรมการตามข้อ ๘
เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ เมษายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑๖ การดําเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มีกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์
ที่จะกําหนดขึ้นตามประกาศนี้ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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เอกสารแนบท้7ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
ส่วนที่ ๑
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๑.๑ บรรดาเงิ น รายรั บ เข้ า กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ให้ นํ า ส่ ง เข้ า บั ญ ชี ก องทุ น
หลักประกันสุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชี โดยแยกเป็นบัญชีเฉพาะกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้
ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ (.............ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หรือ“ระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (......ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........) อําเภอ................จังหวัด
ภายในของกองทุ
น
น ................” แยกจากบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากซึ่ง
คณะกรรมการกองทุ น ได้ เ ปิ ด ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นประกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น บั ญ ชี เ งิ น ฝากตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
ประกาศและ
๑.๒
การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือ
ธนาณั ติ ก็ ไ ด้ และ ให้ อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในนามของกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ตามแบบที่
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสํสนุ
กาเกณฑ์
อเงค์
พื่อกสนั
รกบประกั
สนุนให้
กร าหนด ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรร
นันกให้งานหลั
นสุอขงค์ภาพกํ
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
งถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
แต่ลอะปี
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
กํ
า
หนด
โดยให้
ใช้บหท้ลัอกงถิฐานการโอนเงิ
นผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชี
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
่น
รายรั
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจั
ดทําบบัญชีและรายงาน
เงินงสดที
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุข๑.๓
ภาพแห่
ชาติ ่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นําฝากเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายใน
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นวันที่ทีพ.ศ.
่ได้รับ2557
เงิน หากไม่สามารถนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหาร
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสูสนุ
กงเกณฑ์
อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนนํให้าอเงิงค์นกสดจํ
ร า นวนดั ง กล่ า วเก็ บ รวมไว้ ใ นซองหรื อ หี บ ห่ อ ระบุ เ งิ น กองทุ น
สุนให้
ด มอบหมาย
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
งถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
หลักอประกั
นสุขภาพ จํานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือ
รักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้นําฝากเข้าบัญชีในวันทําการถัดไป
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบัสถานที
บปรับปรุ่เก็งบพ.ศ.2557)
๑.๔ การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้ดําเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณี
มีความจําเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงิน
สนับสนุน
/๒.การจ่าย...

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๒.๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกองทุ น ทั้ ง นี้ ภ ายใต้ แ ผนงานหรื อ โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
(๓) กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้า
พันบาท) โดยให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทําการเบิกจ่าย หรือออกเช็ค
สั่งจ่ายในนามของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําสั่ง” “หรือ
ผู้ถือ”ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทําการถัดไป
๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น คนใดคนหนึ่ ง ลงนามร่ ว มกั บ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น คนใดคนหนึ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด
มอบหมายไว้จํานวน ๒ คน รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
๒.๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ให้ หั วโครงสร้
หน้ า ของหน่
ว ยบริ
สถานบริ ก าร หน่
างการบริ
หารจักดาร
การภายในของกองทุ
น ว ยงานสาธารณสุ ข หรื อ
หน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อื่นเป็น
ผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ชัดเจน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
๒.๕ การจ่ า ยให้ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ที่ เ ป็ น กลุ่ ม หรื อ องค์ ก รประชาชน ให้ ผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รั บ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
มอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนขึ้นไปเป็นผู้รับเงิน
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
๒.๖ การจ่ า ยเงิ น กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการจ่ า ยเป็ น
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ขภาพแห่
งชาติาหนดหลั
กําหนดกเกณฑ์หรืเพือ่อ
ใบเสร็2.จรัเอกสารแนบท้
บเงิน ใบสําคัายประกาศคณะกรรมการหลั
ญรับเงินตามแบบที่สํานักกประกั
งานหลั
นสุกขประกั
ภาพแห่นงสุชาติ
เรื่อง การกํ
าเงินเข้าวบันท้ญอชีงถิเงิ่นนฝากที
นาคารของผู
้มีสดิทการกองทุ
ธิรับเงินนหรืหลัอกหลั
กฐานการรั
บเงินอย่
สนับหลั
สนุกนฐานการนํ
ให้องค์กรปกครองส่
ดําเนิน่ธงานและบริ
หารจั
ประกั
นสุขภาพในระดั
บท้าองอื
งถิ่่นน
หรือตามที
พื้นที่ พ.ศ.
2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับเพืเงิ่อนเก็การเก็
ษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
่คณะกรรมการกองทุ
นกําหนด
บไว้ใบห้รัตกรวจสอบ

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง๓.การจั
ดบริดกทํารสาธารณสุ
ขของกองทุนหลักประกันนหลั
สุขกภาพในระดั
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
การจั
าบัญชีและรายงานของกองทุ
ประกันสุขบภาพ
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก
พ.ศ.แยกระบบบั
2559
ญชีนให้
ือตามปีงบบประมาณและ
ญชีให้เริ่ม ณ
5. คู่มือ๓.๒
ปฏิบัตรอบระยะเวลาบั
ิงานกองทุนหลักประกั
สุขถภาพในระดั
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ การเริ
(ฉบับปรั่มระบบบั
บปรุง พ.ศ.2557)

วันที่ได้รับเงิ นจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
/๔.๓ ให้องค์กร...

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย
และเงินคงเหลือประจําเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอื่น และจัดส่งสรุปผล
การดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุก
ไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กําหนด
และทุกสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต สําเนาส่ง
ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ส่วนที่ ๒
การกํากับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กร
ที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์

๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้
๔.๑ ถ้าจํานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
ภายในของกองทุ
น
น
เป็นเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจาก
บั ญ ชี ทั่ ว ไป หรื อ ใช้ บั ญ ชี ทั่ ว ไปของหน่ ว ยบริ ก าร สถานบริ ก าร หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข หรื อ
บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ในนามของหน่วยงานนั้นๆ
๔.๒ ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ของรัองถิฐ 2557
เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ในแผนงาน
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
กรรมที
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อโครงการ
กงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อหรือกิกจเกณฑ์
เพื่อ่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่
กําบหนดตามข้
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกั
นท้สุอขงถิภาพในระดั
่น อ ๖ บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
๔.๓ กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขบาท
ภาพแห่
งชาติ
๑๐๐,๐๐๐
(หนึ
่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทําโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคา
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นกลางของทางราชการ
ที่ พ.ศ. 2557
เว้นแต่ กรณีมีความจําเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซื้อจัดจ้าง
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
๔.๔ กรณีที่มีการจัดซือ้ จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น
โลม
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบัของรั
บปรับฐปรุโดยอนุ
ง พ.ศ.2557)
๔.๕ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บ
หลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อการตรวจสอบ
/๕.๖ เมื่อเสร็จสิ้น...

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

-๔-
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๔.๖ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
หรื อ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ส่ ง ให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น
รับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ
กรณี ที่มี เ งิน เหลื อ จากการดํา เนิ น งาน ให้ นํ า เงิ น ที่ เ หลื อ ส่ ง คื น กองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพ
๕. กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน แต่สําหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและ
เงื่อนไขการดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ ค่ า ตอบแทน คณะทํ า งานหรื อ บุ ค คลภายนอก ที่ ดํ า เนิ น งานตามแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กําหนดในข้อ ๖
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตรา
ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม ๕.๑
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงตาม ๕.๒
๕.๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตาม
ระเบียบของทางราชการหรือโครงสร้
ราคาตลาดโดยทั
่วไปในขณะที
่จัดซื้อจัดจ้นาง
างการบริหารจั
ดการภายในของกองทุ
๕.๔ เมื่อ เสร็ จ สิ้ น โครงการ ให้ จัด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งาน และรายงานการ
จ่ายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือกิ จกรรมที่ได้ รับอนุ มัติ ส่งให้กองทุนหลั กประกัน สุข ภาพ
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
เพื
่
อ
ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น รั บ ทราบ และให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เก็ บ ไว้ เ พื่ อ การ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
ตรวจสอบ
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่มี
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
วงเงิ2.นไม่เอกสารแนบท้
เกิน ๕,๐๐๐ายประกาศคณะกรรมการหลั
บาท (ห้าพันบาท) ให้แนบเอกสารใบเสร็
บเงิเรืน่อหรืง อการกํ
ใบสําาหนดหลั
คัญรับกเงิเกณฑ์
นไว้กเพืับ่อ
กประกันสุขภาพแห่จงรัชาติ
ายเงินดังกล่
สนับรายงานการจ่
สนุนให้องค์กรปกครองส่
วนท้าวด้
องถิว่นย ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
เกณฑ์
การรับเงิน าการเก็
บรักษาเงิ
าบัญชีแนละรายงาน
กรณีเรืท่อี่มง ี เหลั
งินกเหลื
อ จากการดํ
เนิ น งาน
ให้ นํ าการจ่
เงิ น ทีายเงิ
่ เ หลืน อการจั
ส่ ง คืดนทํกองทุ
หลั ก ประกั น
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สุขภาพ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันส่สุวขนที
ภาพในระดั
่ ๓ บท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน หรือผู้ดําเนินงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
๖. อั5.ตราค่
ค่านตอบแทนของกรรมการ
างาน
คู่มาือใช้
ปฏิจบ่าัตยในการเดิ
ิงานกองทุนนหลัทาง
กประกั
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรืออนุ
พื้นกทีรรมการ
่ (ฉบับปรัและคณะทํ
บปรุง พ.ศ.2557)

๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐
บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละไม่เกิน
๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท
/๖.๒ ค่าใช้จา่ ย...
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง
สําหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้ง
พนักงานจ้างเหมา(ชั่วคราว)ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม
๖.๓ วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อ
การบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น
๗. อั ต ราค่ า ตอบแทนผู้ ดํ า เนิ น งานตามแผนงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรม ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการกองทุน
๗.๑ ค่าตอบแทนสําหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม หากเป็นการปฏิบัติงานที่มีความจําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่
กําหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น

ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

.............................................................
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ .......................................................................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ....................................................................................................................
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ......................................................................................................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) .............................................................................. มีความประสงค์
จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ..............................................................................................................................
ในปีงบประมาณ ............................ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..……………..…
…................................................. เป็นเงิน .................................. บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้ สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
2. วิธีดําเนินการ
1. ...................................................................................................................................................................
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน
.....................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ในการบริ
หารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
3.
...................................................................................................................................................................
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
.....................................................................................................................................................................................
4.
1. ...................................................................................................................................................................
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
.....................................................................................................................................................................................
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
5.
2. ...................................................................................................................................................................
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
.....................................................................................................................................................................................
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือระยะเวลาดํ
พื้นที่ พ.ศ. า2557
เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
3.
เนินการ
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
......................................................................................................................................................................
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. สถานที่ดําเนินการ
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
......................................................................................................................................................................
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
5.
พ.ศ.งบประมาณ
2559
จากงบประมาณกองทุ
นหลันกหลัประกั
นสุขนภาพ....................................................................................................
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุ
กประกั
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
จํานวน ................................. บาท รายละเอียด ดังนี้
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
คู่มือนโครงการตั
วอย่างกองทุนบาท
หลักประกันสุขภาพ
- ค่า............................................................................................................เป็
เงิน ...............
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
- ค่า............................................................................................................เป็นเงิน ............... บาท
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...................………………………………
2. ...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...................………………………………
3. ...................................................................................................................................................................
ภายในของกองทุ
น
น
…………………………………………………………………………………………………………………...................………………………………

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสําหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ...........................................................................................................................
7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]
7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สงู อายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]
โครงสร้าายประกาศคณะอนุ
งการบริหารจัดการภายในของกองทุ
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้
กรรมการส่งเสริมสุขนภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ7.3.3
ดังนี้ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
7.3.4 กลุ่มวัยทํางาน
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
7.3.5.1 กลุ่มผูส้ ูงอายุ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
กลุ่มผู้ปายประกาศคณะกรรมการหลั
่วยโรคเรือ้ รัง
2. 7.3.5.2
เอกสารแนบท้
กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
กลุ่มคนพิกวารและทุ
สนับสนุนให้อ7.3.6
งค์กรปกครองส่
นท้องถิ่นพพลภาพ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
7.3.7
กลุ่มเรืประชาชนทั
่วไปทีการรั
่มีภาวะเสี
ง บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
หรือพื้นที่ พ.ศ.
2557
่อง หลักเกณฑ์
บเงิน ่ยการเก็
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7.4
กิ
กตามกลุข่มของกองทุ
เป้าหมายหลั
เรื่อง การจัจดกรรมหลั
บริการสาธารณสุ
นหลักกประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. 7.4.1
ประกาศคณะกรรมการหลั
กประกังนหลัสุขงคลอด
ภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
กลุม่ หญิงตั้งครรภ์และหญิ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.1.1
ดําเนินงานและบริ
นหลัดทํกาประกั
ขภาพในระดัอมูบลท้สุอขงถิภาพ
่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
การสํารวจข้หอารจั
มูลดสุการกองทุ
ขภาพ การจั
ทะเบีนยสุนและฐานข้
พ.ศ. 2559
7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก
7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ภายในของกองทุ
น
น

7

7

7.4.2 กลุม่ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
7.4.3 กลุม่ เด็กวัยเรียนและเยาวชน
7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้
7.4.4 ปกลุระกาศและ
ม่ วัยทํางาน
7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บ7.4.4.2
สนุนให้อการตรวจคั
งค์กร ดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้น7.4.4.3
ที่ พ.ศ. 2557
การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ 7.4.4.4
กเกณฑ์เการรณรงค์
พื่อ
/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิการส่
่น งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ
7.4.4.5
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน ทํางาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่
งชาติ
7.4.4.6
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทํางาน
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
ที่ (ฉบับทีการป้
่ 2) องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้น7.4.4.8
7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุ7.4.5.1
ง พ.ศ.2557)
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่
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7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะซึมเศร้า
7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ ีภาวะข้อเข่าเสื่อม
7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ ีภาวะเสี่ยง
7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................
7.4.6 กลุม่ คนพิการและทุพพลภาพ
7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภี าวะเสี่ยง
7.4.6.3 การเยีโครงสร้
่ยมติดตามดู
แลสุหขภาพ
างการบริ
ารจัดการภายในของกองทุน
7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
ในการบริหารจั
ดการกองทุ
หลักประกันแสุลผู
ขภาพในระดั
บท้าองถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
7.4.6.6
การคัดนกรองและดู
้มีภาวะซึมเศร้
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุก)ประกั
.................................................................................................................
1. ประกาศคณะกรรมการหลั
นสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
กลุม่ ประชาชนทั
่วไปที่มีภาวะเสี่ยง กประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
2. 7.4.7
เอกสารแนบท้
ายประกาศคณะกรรมการหลั
7.4.7.1 วการสํ
ภาพ การจัหดารจั
ทําทะเบี
ยนและฐานข้
อมูลสุนขสุภาพ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่
นท้อางถิรวจข้
่น ดํอามูเนิลสุนขงานและบริ
ดการกองทุ
นหลักประกั
ขภาพในระดับท้องถิ่น
7.4.7.2
การตรวจคั
ด
กรอง
ประเมิ
น
ภาวะสุ
ข
ภาพ
และการค้
น
หาผู
ม
้
ภ
ี
าวะเสี
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชี่ยแงละรายงาน
7.4.7.3 การเยี
่ยมติดงตามดู
แลสุขอภาพ
3. ประกาศคณะอนุ
กรรมการส่
เสริมและป้
งกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุ
ของกองทุน/ประชาสั
หลักประกั
องถิ่น้ หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
7.4.7.4 ขการรณรงค์
มพันนสุธ์ข/ภาพในระดั
ฝึกอบรม/ให้บคท้วามรู
4. ประกาศคณะกรรมการหลั
ภาพแห่
งชาติ
เรื่อง การกํ
าหนดหลั
เพื่อสนั
นให้องค์กร
7.4.7.5 การส่งเสริกมประกั
การปรันบสุขเปลี
่ยนพฤติ
กรรมและสิ
่งแวดล้
อมที่มกผี เกณฑ์
ลกระทบต่
อสุบขสนุ
ภาพ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 7.4.7.6
ดําเนินงานและบริ
ารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
อื่นๆ (ระบุห) .................................................................................................................
พ.ศ. 2559
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(.................................................................)
ตําแหน่ง ............................................................
วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................
คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)
ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน .............................................. บาท
เพราะ .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพราะ .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ให้รายงานผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่ว นที่ 3) ภายในวัน ที่
………………………………………………….........

ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

ลงชื่อ ....................................................................
(..................................................................)
ตําแหน่ง ................................................................
วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................
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ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สําหรับ ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดําเนินงาน)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ......................................................................................................................................
1. ผลการดําเนินงาน
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2. ผลสัมฤทธิต์ ามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ..........................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท
หารจัดการภายในของกองทุ
งบประมาณเบิกจ่ายจริง โครงสร้างการบริ
.................................................
บาท นคิดเป็นร้อยละ ..............................
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................................................. บาท คิดเป็นร้อยละ ..............................
4. ปัญหา/อุ
ปสรรคในการดํ
าเนินงาน
ในการบริ
หารจัดการกองทุ
นหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดําเนินการภายใต้ประกาศและ

ไม่
ม
ี
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้
 มี
1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ........................................................................................................................
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
........................................................................................................................................................................................
2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
........................................................................................................................................................................................
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ......................................................................................................................
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน
........................................................................................................................................................................................
3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
........................................................................................................................................................................................
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
ลงชื่อ ......................................................................... ผู้รายงาน
พ.ศ. 2559
(.........................................................................)
5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดั
บท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)
ตําแหน่ง .....................................................................
วันที่-เดือน-พ.ศ. .........................................................

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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ภายในของกองทุ
น
น

บท้ดํอาเนิ
งถิน่ การภายใต้
หรือพื้นที่ ดํปาระกาศและ
เนินการภายใต้ประกาศและ

ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ประกั
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่นหรือพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
นสุเรืข่อภาพแห่
ง การกํางหนดหลั
ชาติ เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อ กเกณฑ์เพื่อ
จักประกั
ดการกองทุ
นสุขภาพในระดั
นหลักประกับนท้สุอขงถิภาพในระดั
่น
บท้องถิ่น
การจั
เงิน การจ่
ดทําบัาญ
ยเงิชีนและรายงาน
การจัดทําบัญชีและรายงาน
ารหลั
ายใต้คกณะกรรมการหลั
ประกันสุขภาพแห่
กประกั
งชาตินสุขภาพแห่งชาติ
นระดั
อพื้นทีบ่ ท้พ.ศ.
องถิ2557
่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
ดหลั
เรื่อกงเกณฑ์
การกํเาพืหนดหลั
่อสนับสนุ
กเกณฑ์
นให้อเงค์
พื่อกสนั
ร บสนุนให้องค์กร
ระดับนท้สุอขงถิภาพในระดั
ประกั
องถิบ่นทีหรื
่นหรือพื้นทีบ่ ท้(ฉบั
่ 2)อพื้นที่ (ฉบับที่ 2)

ท้(ฉบั
องถิบ่นปรัหรืบอปรุพืง้นทีพ.ศ.2557)
่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

มือโครงการตัวอย่างกองทุ
คู่มือนโครงการตั
หลักประกัวอย่
นสุาขงกองทุ
ภาพ นหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นในระดั
ที่ บท้องถิ่นหรือพื้นที่

