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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอยา่ง 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถ่ินหรือพืน้ที ่

 
 
จัดพิมพ์เผยแพรโ่ดย 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ช้ัน 3   
ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000    
โทรศัพท์  0 4424 8870-4  โทรสาร 0 4424 8870 
เวปไซต์ http://korat.nhso.go.th 
 
ท่ีปรึกษา 
นายแพทย์ศักด์ิชัย   กาญจนวัฒนา  รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
นายแพทย์สําเริง   แหยงกระโทก  ประธานคณะกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
     ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 9 นครราชสีมา 
แพทย์หญิงลลติยา   กองคํา  รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     เขต 9 นครราชสีมา 
นายวีระชัย   ก้อนมณี   ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
     เขต 9 นครราชสีมา 
 
คณะผู้จัดทํา 
นายสวัสด์ิชัย   คล้ายทอง   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
นางสาวกานดา   ธํารงวงศ์สวัสด์ิ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
นางธิดา   จันทินมาธร   ภาคประชาชน จังหวัดสุรินทร์ 
นางนริศรา   แก้วสุวรรณ์   เทศบาลตําบลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางนารี   แมลงทับ   ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสขุ จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางสาวเบญญาภา   มะโนธรรม  ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ 

อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
นายไพริน   อดุลย์สุข   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางสาวอุบล   รักพร้า   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดงอีจาน จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางจิรประภา   ทามาศ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดงอีจาน จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางรติ   ย่อมสูงเนิน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านแก้ง จังหวัดชัยภูมิ 
นางอํานวย   รัตนโคตร์   ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสขุ จังหวัดสุรินทร์ 
นายทองด้วง   แย้มงาม   ภาคประชาชน จังหวัดสุรินทร์ 
นายประยงค์   ทองพระพักตร์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเทพพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 



7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

นางสาวฐิติมา   ปัญญะสังข ์  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
นางจุฬาพร   นาที   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
นางพิณีวรรณ์   บูรณ์เจรญิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาดี จังหวัดสุรินทร์ 
นางเรวดี   ถนอมสินธ์   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
นายค้ํา   วิชาพูล    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางอํานวย   ศรีคล้าย   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
นายประจักษ์   นาครินทร ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ 
นายประวิตร   เขาเลิศ   องค์การบริหารส่วนตําบลคาละแมะ จังหวัดสุรินทร ์
นางเบญจลักษณ์   เห็นได้ชม  ตัวแทนผู้สูงอายุตําบลนาดี จังหวัดสุรินทร์ 
นางปารณีย์   ศกุนตนาค   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
นายประยงค์   แก้งคํา   ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสขุ จังหวัดชัยภูมิ 
นายประเสริม   เสาวโร   ตัวแทนผู้สูงอายุตําบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
นายปัญญา   โขงรัมย์   ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสขุ จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางเฉลิมศรี   ยิ่งยงยุทธ   โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร ์
นางยุพิน   คําแก้ว   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
นางสมพาน   มีแก้ว   ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสขุ จังหวัดบุรีรัมย์ 
นายเมธา   ประทุม   องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ 
นายวิชัย   ชาวสวน    ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ อําเภอบัวใหญ่  

จังหวัดนครราชสีมา 
นายวิทูรย์   จลุบท   องค์การบริหารส่วนตําบลมะเกลือเก่า จังหวัดนครราชสีมา 
นางสาววรวรรณ   บญุม ี   องค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางกัลยา   ขาวเขียว   เทศบาลตําบลบ้านแก้ง จังหวัดชัยภูมิ 
นางธันนิดา   กงทอง   เทศบาลตําบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
นางสาวสุวิมล   ชิดชอบ   องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี จังหวัดสุรินทร์ 
นายณัฐพัฒน์   ทามาศ   องค์การบริหารส่วนตําบลดงอีจาน จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางปราณี   ประไพวัชรพันธ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาราก จังหวัดนครราชสีมา 
นางกชนิภา   นราพินิจ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา 
นายอําพันธ์   อยู่เจริญ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทัพร้ัง จังหวัดนครราชสีมา 
นางอทิตยา  โอชกระ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบึงอ้อ จังหวัดนครราชสีมา 
นางทุเรียน   มัง่พิมาย   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพะโค จังหวัดนครราชสีมา 
นางสุพัตรา   จิตแกล้ว   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหลุ่งประดู่ จังหวัดนครราชสีมา 
นายธัญญา   ประวรรณรัมย์  ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ 
นางประมวล   มาลัย   ภาคประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ 
นายธํารงค์   ชํานิจศิลป์   เทศบาลตําบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

บทนํา 
 ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อนุมัติให้ดําเนินการตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ด้วยการจัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ โดย
ได้รับงบเหมาจ่ายรายหัว จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วม
ดําเนินการสมทบเงินเข้ากองทุน เพ่ือสนับสนุนให้ทุกกองทุนดําเนินกิจกรรมสําคัญ ประกอบด้วย 

(1)  เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต 
 (2) เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพ้ืนที่  ได้ดําเนินงานตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค   ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพ้ืนที่   
 (3) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  
 (4) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
 (5) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น
เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

บทบาทสําคัญของกองทุน คือการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุน ผ่านหน่วยบริการ สถานบริการ 
หน่วยงานอ่ืน องค์กรภาคประชาชน และกลุ่มประชาชน โดยการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณนําไปใช้ในกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาปฐมภูมิเชิง
รุก สําหรับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ซึ่งโครงการดังกล่าว ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัตินั้น ต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการต้ังกองทุน และสอดคล้องกับประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ดังน้ัน การส่งเสริมให้หน่วยงาน และองค์กรประชาชน ให้สามารถเสนอโครงการ
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาศักยภาพของกรรมการกองทุน 

 การพัฒนารูปแบบตัวอย่างโครงการ ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จึงเกิด
ขึ้นมา เพ่ือเป็นหน่ึงในสิ่งสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงาน และองค์กรประชาชน ได้เกิดแนวคิด และตัวอย่างในการจัดทํา
โครงการ เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยโครงการตัวอย่าง
ดังกล่าว เกิดจากตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวแทนหน่วยบริการ ตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และตัวแทนภาคประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันรวบรวม
แผนงาน โครงการในพ้ืนที่ ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในพ้ืนที่ จัดกลุ่มโครงการตัวอย่างตามกลุ่มประชาชน
เป้าหมายในพ้ืนที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา หวังเป็นอย่ายิ่งว่า โครงการตัวอย่างที่ได้
พัฒนาขึ้นน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ต่อไป 

 
 

นายแพทย์ศักด์ิชัย   กาญจนวัฒนา 
รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

55 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

บทที่ 1 
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
 

 จากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 47 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อาศัยอํานาจตามมาตรา 18 (4) (8) 
(9)  กําหนดหลักเกณฑ์ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนและประสาน 
และกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสวงหากําไร ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีได้ตามความ
พร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ เพ่ือการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 
ต้องมีคุณสมบัติ ได้แก ่ มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีการดําเนินกิจกรรมสรา้ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพ้ืนที่มาก่อนแล้ว และมีการจัดทําแผนและดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
มีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในพ้ืนที่ มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตามอัตราส่วนที่กําหนด ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสขุภาพและป้องกัน
โรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด ในแต่ละปีงบประมาณ เช่นในปีงบประมาณ 2557  
ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน 45 บาทต่อประชาชนในพ้ืนที่หน่ึงคน นอกจากน้ียังมีเงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรือ
งบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ตามท่ี
กฎหมายบัญญติั เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอ่ืน และรายได้อ่ืนๆหรือทรพัย์สินที่ได้รับมาในกิจการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดังนั้น ที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพมาจากหลายส่วน แต่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะมาจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ และเงินสมทบ
จากเงินอุดหนุน หรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เข้าดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุน  โดยต้ังงบประมาณสมทบไว้ในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ร้อยละ 30 – 60 ตาม
ประเภทและขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดําเนินงาน โดยเงินของกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการใช้
จ่ายที่สําคัญ คือเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน หรือสนับสนนุและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองคก์รประชาชนดําเนินกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่ เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยง และกลุม่
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังแสดงในแผนภาพ 
กรอบแนวคิดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

6 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

กรอบแนวคิดของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที ่
 
จากแนวคิดของการจัดต้ังกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีดังกล่าว ประกอบกับข้อที่ 4

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 ที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงทําให้การกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ขึ้นมา ตามแผนภาพ 
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทําหน้าที่รับผดิชอบในการบริหารจัดการกองทุน ขับเคลือ่นให้กองทุน ฯ ทํา 
หน้าท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ดําเนินการรับเงิน จ่ายเงินของกองทุน ให้กับหน่วยงาน และองค์กร
ประชาชนที่ขอรับเงินประมาณของกองทุน ฯ ตามแผนงาน โครงการ 

2. มีกลไกระดับจงัหวัด คือ ทีมจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด ที่จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือนําหน้าที่ใน 
การให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาการดําเนินงานของกองทุน เป็นคร ู ก. พัฒนาศักยภาพของกรรมการกองทุน และทํา
หน้าท่ีในการกาํกับติดตามการดําเนินงานของกองทุน 

3. มีกลไกระดับอําเภอ คือ ศูนย์เรียนรู้ระดับอําเภอ ซึ่งเป็นกองทุนที่ศักยภาพสูงสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ 
(A+) ทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้คําปรึกษา หรือตัวอย่างการดําเนินงานให้แก่กองทุนในพื้นที่อําเภอ 

4. สร้างกลไกในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน โดยสร้างทีมประเมินผลระดับอําเภอ ทําหน้าที่ 
ออกประเมินกองทุน ทุกแห่งที่อยู่ในอําเภอ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเมนิการบริหารจัดการกองทุน ประเมินผลตําบล
จัดการสุขภาพตนเอง (ตสต.) ค้นหากองทุนในอําเภอ ที่มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม หรอืนวัตกรรม ตาม
กลุ่มเป้าหมาย ที่โดดเด่นสามารถเป็นต้นแบบให้เรียนรู้ได้ 



7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

76 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

กรอบแนวคิดของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที ่
 
จากแนวคิดของการจัดต้ังกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีดังกล่าว ประกอบกับข้อท่ี 4

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 ที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงทําให้การกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ขึ้นมา ตามแผนภาพ 
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทําหน้าที่รับผดิชอบในการบริหารจัดการกองทุน ขับเคลือ่นให้กองทุน ฯ ทํา 
หน้าท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง ดําเนินการรับเงิน จ่ายเงินของกองทุน ให้กับหน่วยงาน และองค์กร
ประชาชนที่ขอรับเงินประมาณของกองทุน ฯ ตามแผนงาน โครงการ 

2. มีกลไกระดับจงัหวัด คือ ทีมจังหวัด ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับจังหวัด ที่จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือนําหน้าที่ใน 
การให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาการดําเนินงานของกองทุน เป็นคร ู ก. พัฒนาศักยภาพของกรรมการกองทุน และทํา
หน้าท่ีในการกาํกับติดตามการดําเนินงานของกองทุน 

3. มีกลไกระดับอําเภอ คือ ศูนย์เรียนรู้ระดับอําเภอ ซึ่งเป็นกองทุนที่ศักยภาพสูงสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ 
(A+) ทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้คําปรึกษา หรือตัวอย่างการดําเนินงานให้แก่กองทุนในพื้นที่อําเภอ 

4. สร้างกลไกในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน โดยสร้างทีมประเมินผลระดับอําเภอ ทําหน้าที่ 
ออกประเมินกองทุน ทุกแห่งที่อยู่ในอําเภอ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเมนิการบริหารจัดการกองทุน ประเมินผลตําบล
จัดการสุขภาพตนเอง (ตสต.) ค้นหากองทุนในอําเภอ ที่มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม หรอืนวัตกรรม ตาม
กลุ่มเป้าหมาย ที่โดดเด่นสามารถเป็นต้นแบบให้เรียนรู้ได้ 

7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

ขั้นตอนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที ่
ภายใต้ประกาศและระเบียบ คู่มือ ที่ใช้ประกอบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

หรือพ้ืนที่ จึงประกอบไปด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ พนักงานของหน่วยงาน  

ทําหน้าที่ 
- เป็นผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
- เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงิน จ่ายเงิน ของกองทุน ฯ 
- เป็นผู้ลงนามเบิกถอนเงินจากบัญชีของกองทุน ฯ ตามประกาศ ระเบียบที่กําหนด 
- เป็นผู้จัดทําบัญชีรับเงิน จ่ายเงิน ของกองทุน ฯ 

2. คัดเลือกกรรมการกองทุน ฯ ตามประกาศ และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ส่งให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ เขตพ้ืนที่ ลงนามแต่งต้ังกรรมการ 

3. คณะกรรมการกองทุน จัดทําระเบียบ เพ่ือบริหารจัดการกองทุน ฯ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ 
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 และระเบียบอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง 

4. ประธานกองทุน แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตามความจําเป็นของพ้ืนที่ 
5. ประชุมกรรมการกองทุน เพ่ือดําเนินงานตามประกาศ ฯ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

 
ขั้นตอนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที ่เม่ือเริ่มต้นปงีบประมาณใหม่ 

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่สนับสนุนไป มีเงินเหลือให้ส่งคืนกองทุน หากแผนงานยังไม่
ดําเนินการให้เสนอกรรมการ ให้ยกเลิกและส่งเงินคืนให้กองทุน หรือใหแ้จ้งขอขยายเวลาจากกรรมการ 

2. สรุปสถานะการเงินไตรมาส 4 ของปีงบประมาณให้ คกก.เห็นชอบ 
3. ประเมินผลการดําเนินของตนเอง ของปีงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วมของกรรมการกองทุนทุกคน 
4. ส่งรายงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณให้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ไม่เกนิ 30 วัน 

หลังสิ้นไตรมาส 
5. ส่งรายงานรายปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ขอ้มูลทั่วไป ข้อมูลการเงิน และข้อมูลแผนงาน/

โครงการ ให้สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพ้ืนที่ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 
6. เตรียมรับการประเมินผลการดําเนินงานกองทุน ประจําปี โดยทีมประเมินระดับอําเภอ (คัดเลือกกองทุน

ดีเด่นระดับอําเภอประจํางบประมาณ) 
7. ปรับปรุงจํานวนประชากรปีงบประมาณถัดไป ลงในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพ 

http://korat.nhso.go.th ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปี เพ่ือใช้ประกอบการจัดสรรเงินปีงบประมาณถัดไป 
8. หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินกองทุน ให้ทําหนังสือพร้อมแนบสําเนาหน้าสมุดเงินฝาก แจง้เขต

ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปี 
 
ขั้นตอนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที ่ระหว่างป ี
 การดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ 
เป็นการดําเนินงานภายใต้ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปรายละเอียด ดังแผนภาพ แนวทางการ
ดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

99 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

ต.ค. รายงาน แผนงาน/โครงการ ให้ สปสช.เชต 9 ทราบ
โดยการบันทึกลงในโปรแกรม

  จัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม
  เสนอ คกก.กองทุน พิจารณาอนุมัติ

พ.ย.   สปสช.เขต 9 สนับสนุนงบประมาณ
  อปท. สมทบ บันทึกข้อมูลบัญช/ีโครงการ

  แจ้งผลการอนุมัติแผนงาน/โครงการให้ผู้ดําเนินงาน
ทราบ พร้อมจัดทําบันทึกข้อตกลง และโอนเงิน

ธ.ค.   ส่งรายงานไตรมาส 1 ให้ สปสช.เขต 9
  บันทึกผลประเมินตนเอง และข้อมูลบัญช/ีโครงการ

  สรุปสถานะการเงินไตรมาส 1 ให้ คกก.เห็นชอบ
  ประเมินตนเองไตรมาส 1 โดย คกก.ทุกคน

ม.ค.   บันทึกข้อมูลบัญช/ีโครงการ

ก.พ.   บันทึกข้อมูลบัญช/ีโครงการ

มี.ค.   ส่งรายงานไตรมาส 2 ให้ สปสช.เขต 9
  บันทึกผลประเมินตนเอง และข้อมูลบัญช/ีโครงการ

  สรุปสถานะการเงินไตรมาส 2 ให้ คกก.เห็นชอบ
  ประเมินตนเองไตรมาส 2 โดย คกก.ทุกคน

เม.ย.   บันทึกข้อมูลบัญช/ีโครงการ

พ.ค.   บันทึกข้อมูลบัญช/ีโครงการ

มิ.ย.   ส่งรายงานไตรมาส 3 ให้ สปสช.เขต 9
  บันทึกผลประเมินตนเอง และข้อมูลบัญช/ีโครงการ

  สรุปสถานะการเงินไตรมาส 3 ให้ คกก.เห็นชอบ
  ประเมินตนเองไตรมาส 3 โดย คกก.ทุกคน

ก.ค.   บันทึกข้อมูลบัญช/ีโครงการ

ส.ค.   บันทึกข้อมูลบัญช/ีโครงการ

ก.ย.
  ส่งรายงานไตรมาส 4 ให้ สปสช.เขต 9
  ส่งรายงานรายปี 3 ส่วน ได้แก่ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูล

การเงิน และข้อมูลแผนงาน/โครงการ ให้สปสช.
  สรุปสถานะการเงินไตรมาส 4 ให้ คกก.เห็นชอบ
  ประเมินตนเองไตรมาส 4 โดย คกก.ทุกคน
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

รายงาน ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการในระดับท้องถ่ินหรือพืน้ที ่
  

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  

กิจกรรม/
โครงการ 

การดําเนินแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

พิมพ์ออกมาให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม 
เก็บใส่แฟ้ม รอตรวจสอบ 

แนบไฟล์ และส่งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

บทท่ี 2 

การเขียนโครงการขอรับงบประมาณ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 

  
หลักสําคญัของการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี คือต้องใช้จ่ายภายใต้รายการ

และอัตรา ภายใต้แผนงาน โครงการ ที่กรรมการอนุมัติ  ซึ่งการจ่ายเงินออกจากกองทุน มีอยู่ 5 ลักษณะภายใต้ ข้อ 7 
ของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

ข้อ 7 (1) เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพ่ือให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่ม
คนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุม่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อ 7 (2)  เพ่ือสนับสนุนใหก้ลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอ่ืน ในพ้ืนที่  ได้ดําเนินงานตามแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรอืประชาชนในพ้ืนที่  และกรณีมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ  วัสดุที่มี
ลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบาํรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอ่ืน ที่
ได้รับการสนับสนุนน้ันๆ 

ข้อ 7 (3)  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ช่ืออ่ืนที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ช่ืออ่ืนที่ดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด เป็นเงิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณน้ัน 

ข้อ 7 (4)  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ ละปีงบประมาณน้ัน และในกรณีท่ีมีความ
จําเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์น้ันจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ทีจ่ัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและ
บํารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

ข้อ 7 (5)  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ใหค้ณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุน
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น เหมาะสม และทนัต่อ
สถานการณ์ได้ 

จะเห็นได้ว่า การใช้จ่ายเงินตามประกาศ ฯ ปี 2557 ที่กําหนดให้ใช้จ่ายภายใต้รายการและอัตราที่กรรมการ
อนุมัติ จึงไม่สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายข้ามรายการที่ขอ หรือนําไปจ่ายเกินกว่าอัตราที่กรรมการอนุมัติได้ รวมทั้งการนําไป
จ่ายในรายการที่ไม่ได้เขียนขออนุมัติจากกรรมการ เพราะฉะนั้นการจัดทําแผนงาน โครงการเสนอต่อกรรมการ จงึมี
ความสําคัญเปน็อย่างยิ่ง ที่โครงการน้ัน ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ต้องมีการแจงรายการและอัตราที่จะ
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

เสนอขอต่อกรรมการกองทุน และโครงการน้ัน ต้องเป็นโครงการที่ลงไปทํากับกลุ่มเป้าหมาย โดยตรง ดังแสดงใน
แผนภาพ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

 

 
 
 

 
 

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที ่
 
หลักการบริหารจัดการแผนงานโครงการ ของกองทุน 

1. ทบทวนแผนงาน/โครงการในปีที่ผ่านมา 
2. กําหนดกรอบแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณใหม่ 
3. ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน/ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/องค์กรประชาชน กลุ่ม ชมรม ให้เสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กาํหนดตามประกาศ ฯ 
4. กรรมการฯ พิจารณารายะเอียดโครงการ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและลักษณะการจ่าย  

5ประเภท 
5. อนุมัติโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน สอดคล้องกับแผนทีท่างเดินยุทธศาสตร์  

แผนสุขภาพชุมชน หรือปัญหาสุขภาพของชุมชน 
6. จัดทําข้อตกลง เบิกจ่ายเงิน โดยใช้เงินคงเหลือปีที่แล้ว ไมต้่องรอเงินที่สปสช.จะส่งให้ในปี 
7. บันทึกโครงการในระบบโปรแกรมบริหารจดัการกองทุน 
8. ติดตามและประเมินผล เข้าไปปิดโครงการในโปรแกรมบรหิารจัดการกองทุน 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

หลักการเสนอโครงการเสนอกรรมการกองทุน เพื่อขอรับงบประมาณ 
1. ใช้แบบเสนอแผนงาน โครงการ ที่สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ กําหนด (ภาคผนวก 2) ซึ่ง 

ประกอบไปด้วย ส่วนที่มีความสําคัญ 3 ส่วน 
2. กําหนดกิจกรรมให้ชัดเจนว่าจะทําเรื่องอะไร 
3. กลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการ หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมทีก่ลุ่มเป้าหมายต่างกันมาก 
4. กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ภายในกรอบที่สามารถทําได้ 

- อย่าเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน 
- อย่าเป็นกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มตนเองเพียงอย่างเดียว 
- สําหรับภาคประชาชน ไม่เป็นกิจกรรมด้านการรักษา และฟ้ืนฟู ที่ถูกกําหนดให้ทําโดยวิชาชีพ 
- กิจกรรมทีท่ําต้องซ้ําเสริมในสว่นที่ภาระงานปกติที่ยังไม่สําเร็จหรือไม่ครอบคลุมเป้าหมายหรือ

เกินกว่าเป้าหมายปกติในภาระงานประจํา 
5. กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานให้ชัดเจน 
6. แจงรายการ และอัตราค่าใช้จ่าย ที่จะเสนอต่อกรรมการกองทุน 
7. เรียนรู้การเก็บหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติ 
8. วิธีการส่งมอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับอนุมัติ กลบัคืนให้กองทุน 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

บทที่ 3 

โครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 
 
โครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี เป็นตัวอย่างโครงการที่รวบรวมขึ้นมา

ภายใต้กิจกรรม ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 เพ่ือ
เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน และองค์กรภาคประชาชน ได้ศึกษา 
นําไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเสนอขอรับเงินงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี โดย
จัดแยกโครงการตามกลุ่มประชาชนท่ีเป็นเป้าหมายในพ้ืนที่  

3.1 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด  
 3.2 กลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวัยเรียน  
 3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
 3.4 กลุ่มวัยทํางาน  
 3.5 กลุ่มผูสู้งอายุ  
 3.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  
 3.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  
 3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
 3.9 โครงการด้านบริหารจัดการกองทุน 

ซึ่งสามารถนําไปปรับเพ่ิม ลด รายการ และอัตราค่าใช้จ่ายได้ ตามบริบทของพ้ืนที่ ตามความเหมาะสม หรือ
บางโครงการ สามารถปรับผูเ้สนอโครงการได้ ตามบทบาท ขอบเขตความสามารถของแต่ละกลุ่มที่ขอรับงบประมาณ 
ดังนี้ 

1. หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข เช่น สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขของ 
เทศบาล  ส่วนสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ที่มช่ืีออ่ืน) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (ศูนย์ทีม่ีช่ืออ่ืน) สามารถดําเนินการตามกิจกรรมของกองทุน ได้ครบ 4 เร่ือง ได้แก่ สร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกในพ้ืนที่ 

2. องค์กรประชาชน ชมรม กลุม่ประชาชน หน่วยงานอ่ืน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย วัด สถานีตําบล หรือกอง 
งานอ่ืน/ส่วนงานอ่ืน สามารถดําเนินการตามกิจกรรมของกองทุน ได้ 2 เรื่อง ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

บทท่ี 3 

โครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 
 
โครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี เป็นตัวอย่างโครงการที่รวบรวมขึ้นมา

ภายใต้กิจกรรม ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 เพ่ือ
เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน และองค์กรภาคประชาชน ได้ศึกษา 
นําไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเสนอขอรับเงินงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี โดย
จัดแยกโครงการตามกลุ่มประชาชนท่ีเป็นเป้าหมายในพ้ืนที่  

3.1 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด  
 3.2 กลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวัยเรียน  
 3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
 3.4 กลุ่มวัยทํางาน  
 3.5 กลุ่มผูสู้งอายุ  
 3.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  
 3.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  
 3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
 3.9 โครงการด้านบริหารจัดการกองทุน 

ซึ่งสามารถนําไปปรับเพ่ิม ลด รายการ และอัตราค่าใช้จ่ายได้ ตามบริบทของพ้ืนที่ ตามความเหมาะสม หรือ
บางโครงการ สามารถปรับผูเ้สนอโครงการได้ ตามบทบาท ขอบเขตความสามารถของแต่ละกลุ่มที่ขอรับงบประมาณ 
ดังนี้ 

1. หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข เช่น สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอ กองสาธารณสุขของ 
เทศบาล  ส่วนสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ที่มช่ืีออ่ืน) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (ศูนย์ทีม่ีช่ืออ่ืน) สามารถดําเนินการตามกิจกรรมของกองทุน ได้ครบ 4 เรื่อง ได้แก่ สร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกในพ้ืนที่ 

2. องค์กรประชาชน ชมรม กลุม่ประชาชน หน่วยงานอ่ืน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย วัด สถานีตําบล หรือกอง 
งานอ่ืน/ส่วนงานอ่ืน สามารถดําเนินการตามกิจกรรมของกองทุน ได้ 2 เรื่อง ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

15 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตัวอย่าง 
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค้นหาหญิงต้ังครรภ์  ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพ่ือพัฒนาการสมวัย  
 ปี 2559 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพ่ือพัฒนาการสมวัยปี 2559 ในปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงต้ังครรภ์ จํานวน xx คน และครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง
ขณะต้ังครรภ์ 

2. เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะหญิงต้ังครรภ์ มารดาหลังคลอดและทารกหลังคลอด ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ สังคม โดยการให้การดูแลแบบบูรณาการต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์จนถึงหลังคลอด 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะของหญิงต้ังครรภ์  มารดาหลงัคลอด และทารก
หลังคลอด ภายใต้ระบบการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบของ อสม.  

4. เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม ่ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการของทารกแรกเกิด – 5 ปี 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 : สรา้งกระแสการดูแลสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ุ การต้ังครรภ์เมื่อพร้อม  การฝากครรภ์เร็ว 
การดูแลหญิงต้ังครรภ์เพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยงและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

- ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน แก่ เจ้าหน้าที่  อาสาสมัครสาธารณสุข  และผู้นาํชุมชน  เพ่ือ
ร่วมกันดูแลหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่และส่งต่อข้อมูล จาก อสม. ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง 

- จัดกิจกรรม โรงเรียน พ่อแม ่เพ่ือให้ความรูห้ญิงต้ังครรภ์และสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพก่อนต้ังครรภ์  ขณะต้ังครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังดําเนินงาน 
กิจกรรมที่2 : กิจกรรมค้นหาหญิงต้ังครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ไวก่อน 12 สัปดาห์ ดูแลห่วงใย  ใส่ใจสุขภาพมารดา

และทารกโดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 - เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินการออกสํารวจ 

ค้นหาและประเมินภาวะเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ บันทึกลงในแบบสํารวจ เพื่อจัดทําทะเบียนหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที ่
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค้นหาหญิงต้ังครรภ์  ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพ่ือพัฒนาการสมวัย  
 ปี 2559 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ ฝากครรภ์ไว สายใยรักเพ่ือพัฒนาการสมวัยปี 2559 ในปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงต้ังครรภ์ จํานวน xx คน และครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง
ขณะต้ังครรภ์ 

2. เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะหญิงต้ังครรภ์ มารดาหลังคลอดและทารกหลังคลอด ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ สังคม โดยการให้การดูแลแบบบูรณาการต้ังแต่ก่อนต้ังครรภ์จนถึงหลังคลอด 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะของหญิงต้ังครรภ์  มารดาหลงัคลอด และทารก
หลังคลอด ภายใต้ระบบการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบของ อสม.  

4. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่ภาวะโภชนาการ และพัฒนาการของทารกแรกเกิด – 5 ปี 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 : สร้างกระแสการดูแลสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ุ การต้ังครรภ์เมื่อพร้อม  การฝากครรภ์เร็ว 
การดูแลหญิงต้ังครรภ์เพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยงและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

- ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน แก่ เจ้าหน้าที่  อาสาสมัครสาธารณสุข  และผู้นาํชุมชน  เพ่ือ
ร่วมกันดูแลหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่และส่งต่อข้อมูล จาก อสม. ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง 

- จัดกิจกรรม โรงเรียน พ่อแม ่เพ่ือให้ความรูห้ญิงต้ังครรภ์และสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพก่อนต้ังครรภ์  ขณะต้ังครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังดําเนินงาน 
กิจกรรมที่2 : กิจกรรมค้นหาหญิงต้ังครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ไวก่อน 12 สัปดาห์ ดูแลห่วงใย  ใส่ใจสุขภาพมารดา

และทารกโดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
 - เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินการออกสํารวจ 

ค้นหาและประเมินภาวะเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ บันทึกลงในแบบสํารวจ เพ่ือจัดทําทะเบียนหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที ่
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

- เจ้าหน้าที่ร่วมกับอสม.ติดตามเยี่ยมดูแลหญิงต้ังครรภ์ทุกไตรมาส ไปจนถึงระยะคลอดและหลัง
คลอดและทารกแรกเกิดตามกลุ่มเป้าหมาย 

- แนะนําอาหารเสริมสขุภาพหญิงต้ังครรภ์ทุกราย และหญงิต้ังครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการต่ําและซีด
ทุกเดือน 

- ประชุมสรุปการค้นหาหญิงต้ังครรภ์ไวปัญหา,อุปสรรคและการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 3 :  จัดอบรมผู้ดูแลเด็ก 0 – 5  ปี  อสม.นมแม่  และผู้ดูแลเด็ก  เรื่อง “การเลี้ยงดูและส่งเสริม

สุขภาพเด็กวัย 0-5ปี  เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาและพัฒนาการสมวัย”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
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
4. สถานท่ีดําเนินการ 
 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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 

- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบในการประกวดหนูน้อยนมแมจ่ํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท เป็นเงิน  xxxxx บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือคัดกรองพัฒนาการเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  0-5 ปี จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท 
  เป็นเงิน xxxx บาท 

6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับความรู้และสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ 
2. หญิงต้ังครรภ์  หญิงหลังคลอดและบุตร จะได้รับการดูแลสุขภาพทุกช่วงการต้ังครรภ์จากภาคีเครือข่าย

สุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์
3. ผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5  ปี ในชุมชน  อสม.นมแม ่ และผู้ปกครอง  มีความรู้ในการดูแลสุขภาพและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กวัย 0-5  ปี ได้ 
4. เด็ก  0-5  ปีได้รับส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม ่ ส่งเสริมภาวะโภชนาการ และมีพัฒนาการดี สมวัย 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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 กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 

   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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 กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 

   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์  
 และเด็กอายุ 6 เดือน – 5  ปี 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน – 5  
ปี ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือสํารวจค้นหาหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ และกระตุ้นให้มาฝากครรภ์เร็วที่สุด (ท้องปุบ๊ ฝากป๊ัป) 
 2. เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์ 
 3. เพ่ือควบคุมและป้องกันแกไ้ขภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์ 
 4. เพ่ือให้เด็กในครรภ์ และทารกอายุ 6 เดือน – 5 ปี มีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณแ์ข็งแรง น้ําหนักดี  
มีพัฒนาการสมวัย  
 5. เพ่ือส่งเสริมให้ชุนชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะของหญิงต้ังครรภ์ และเด็ก
อายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม  ศาสนา และการประกอบอาชีพ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- กําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
  - เป็นหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Hct น้อยกว่า 33%) 
  - เป็นหญิงต้ังครรภ์ที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าเกณฑ์ (BMI น้อยกว่า 19) 
  - เด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี ที่มีภาวะโลหิตจาง 
  - เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่มีภาวะนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ 
  - เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่มีภาวะส่วนสูงตํ่ากว่าเกณฑ์ 
  - มีสมุดฝากครรภ์ , มีสูติบัตร ที่อาศัยอยู่จริงในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - คัดกรองหญงิต้ังครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในวันที่มคีลินิกฝากครรภ์ สําหรับรายที่มีปัญหา
ภาวะโลหิตจาง และภาวะโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์ เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  - คัดกรองเด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี ที่มีภาวะโลหิตจางและคัดกรองเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่มีภาวะ 
โภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์ ในวันที่มีคลินิกสขุภาพเด็กดี เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

- รับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายจาก งานส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร์ 
 ทุกวันศุกร์  เวลา 12.30 น. – 16.00 น. 
  - จัดทําฐานข้อมูลผูล้งทะเบียนทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย 
  - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 
  - ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - นัดกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรม 
  - ประเมินภาวะสุขภาพแรกรับเข้าโครงการ และประเมินทุก 3 เดือน 
  - จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อ-แม่ 1 ครั้ง/เดือน 
  - รับนม และ ไข่ ที่งานส่งเสริมสุขภาพ 
  - รวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละครั้ง 
  - ส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และ อสม. ออก
ติดตามเย่ียมแม่และเด็กในชุมชน ในกรณีที่ไม่มาตามนัด 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 - สรุปผลสขุภาวะของแม่และเด็ก 
 - สรุปผลการรบั นม – ไข ่
 - ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังสิ้นสุดโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม 
 - ประเมินผลตามตัวช้ีวัดของงานอนามัยแม่และเด็ก 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร ์
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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 

- วัสดุในการสง่เสริมโภชนาการหญิงต้ังครรภ์ และเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ที่มีภาวะโลหิตจางและภาวะ
โภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์ ดังน้ี 
  - นมสําหรับหญิงต้ังครรภ์ คนละ xxx บาท/เดือน ๆ ละ xx คน จํานวน xx เดือน เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
  - ไข่สําหรับหญิงต้ังครรภ์ 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 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 
2. หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์ ได้รับการเฝ้าระวังและแก้ไข ให้คลอดบุตร มีน้ําหนัก 

ไม่ตํ่ากว่า 2,500 กรัม 
3. หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ได้รับการควบคุมและป้องกันแก้ไข ไมใ่ห้เกดิภาวะ

ตกเลือดหลังคลอด และภาวะคลอดก่อนกําหนด 
4. เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง น้าํหนักดี มีพัฒนาการสมวัย เป็นเด็กที่เก่ง ดี มี

ความสุข 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร ์
   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 กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีไทยยุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีไทยยุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  เป็นเงิน xxxxxx 
บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน มีความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม 
 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน สามารถตรวจ ค้นหาโรคมะเร็งเต้านม
ได้ด้วยตนเอง 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- สํารวจ ทําทะเบียนกลุ่มสตรีอายุ 30 – 60 ปี 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 
  - ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 
  - ทําหนังสือเชิญและนัดกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมอบรม โดยมีเน้ือหาดังนี้ 
   - ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - การตรวจ ค้นหา โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - แนวทางการป้องกัน ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
  - ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย 
  - รวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีไทยยุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีไทยยุคใหม่ร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  เป็นเงิน xxxxxx 
บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน มีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต้านม 
 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปาก
มดลูก 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี จํานวน xxx คน สามารถตรวจ ค้นหาโรคมะเร็งเต้านม
ได้ด้วยตนเอง 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- สํารวจ ทําทะเบียนกลุ่มสตรีอายุ 30 – 60 ปี 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 
  - ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 
  - ทําหนังสือเชิญและนัดกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมอบรม โดยมีเน้ือหาดังนี้ 
   - ความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - การตรวจ ค้นหา โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - แนวทางการป้องกัน ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
  - ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย 
  - รวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 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 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากระเป๋าใสเ่อกสารประกอบการอบรม  จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกา  จาํนวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกาเคมีคละส ี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 
2. หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการตํ่ากว่าเกณฑ์ ได้รับการเฝ้าระวังและแก้ไข ให้คลอดบุตร มีน้ําหนัก 

ไม่ตํ่ากว่า 2,500 กรัม 
3. หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ได้รับการควบคุมและป้องกันแก้ไข ไมใ่ห้เกดิภาวะ

ตกเลือดหลังคลอด และภาวะคลอดก่อนกําหนด 
4. เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง น้าํหนักดี มีพัฒนาการสมวัย เป็นเด็กที่เก่ง ดี มี

ความสุข 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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 กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 
 

   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สายสัมพันธ์ครอบครัว  ปี 2559  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแมส่ายสัมพันธ์ครอบครัว  ปี 2559 ในปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  
เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1.  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือหญิงต้ังครรภ์ หญิงหลังคลอดและบุตร ได้รับการดูแลและส่งเสริมการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม ่

2.  สร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสถานบริการสู่ครัวเรือน ชุมชน ขับเคลื่อนสู่ตําบลต้นแบบ 
“ตําบลนมแมส่านสัมพันธ์ครอบครัว” 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ศึกษาข้อมูลสตรีต้ังครรภ์ /แม่หลังคลอดในพ้ืนที่ 
- วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงานตําบลนมแม ่ แกนนําสุขภาพ  เพ่ือหาแนวทาง   

แก้ไขปัญหาทีพ่บ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  - ประชาสัมพันธ์โครงการ 

- จัดหาสื่อการสอน  เอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินกิจกรรม 
- ขับเคลื่อนคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  ตามหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม 
- สํารวจข้อมลูและจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ตําบลนมแมส่านสัมพันธ์ครอบครัว ประกอบไป

ด้วย  บ้านหญงิต้ังครรภ์หญิงหลังคลอดที่มีเด็กแรกเกิด - 5  ปี  สถานทีส่ําคัญของชุมชน  ขุมทรัพย์ชุมชน  จํานวน  1  
แผนที ่  

- ขับเคลื่อนแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ตําบลนมแมส่านสัมพันธ์ครอบครัว (SRM) และแผนปฏิบัติ
(SLM) ตําบล  จํานวน  1  แผน   

 - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ติดตามผลการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินงานตําบลนมแม่ จํานวน  
66  คน    2  ครั้ง   

- ทีม อสม. จํานวน  216  คน  จัดเก็บข้อมลูหญิงต้ังครรภ์  หญิงหลังคลอด จัดทําทะเบียน  ส่งต่อ
ข้อมูล  เพ่ือการนําไปใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เดือนละ  1  ครั้ง 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  4  เดือน/ครั้ง  ในชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  เพ่ือสร้างความรู้และ
ความเชื่อมั่นปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเช่ือที่ถูกต้องในการเลี้ยงลูกด้วยนมแมใ่นหญงิต้ังครรภ์ หญิงหลังคลอด สามี 
ปู่ ย่า ตา ยาย ปราชญ์ผู้เช่ียวชาญนมแม่  ตามหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่  จํานวน  60  คน   
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

- อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เช่ียวชาญนมแม่  จํานวน  216  คน  จํานวน  1  วัน  และสร้าง
กระแสประชาสัมพันธ์  “ตําบลนมแม”่  ความรู้เร่ือง  “นมแม่”  รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพ้ืนที่ ทางสื่อสาร
ชุมชน  เช่น  เสียงตามสาย  คู่มือ  แผ่นพับ  โปสเตอร์  ภาพพลิก  ไวนิล  หอกระจายขา่ว วิทยุชุมชน  ชมรมสร้าง
สุขภาพ  สื่อบุคคล  Web site  ฯลฯ  จํานวน  11  หมู่บ้าน  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  เป็นระยะเวลา  10  เดือน 

- ขับเคลื่อนแผนพัฒนาตําบล ( แผน  3  ปี )  การดําเนินงานตําบลนมแม่ฯ  อย่างต่อเน่ืองในระยะ
ยาว  

- ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลนมแม่  จํานวน  1  ศูนย์  
- ขยายผลตําบลนมแม่ต้นแบบในระดับตําบล  อําเภอ  จังหวัดและประเทศ   

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ  โดยทีมกํากับ  ติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเล้ียง
ลูกด้วยนมแมส่านสัมพันธ์ครอบครัว ปี 2558  โดยทีมกํากับ  ติดตามและประเมินผล  ร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากระเป๋าใสเ่อกสารประกอบการอบรม  จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกา  จาํนวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกาเคมีคละส ี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าจ้างเหมาทําสติกเกอร์กติกาตําบลนมแม่เพ่ือสายใยรักแห่งครอบครัว  จํานวน  xxxx แผ่น ๆ ละ  xx  บาท
   เป็นเงิน xxxxx บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1.  อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว  6  เดือน  เพ่ิมเป็นร้อยละ 60  แม่และครอบครัวมีความเข้มแข็ง
และส่งผลให้พัฒนาการเด็ก  0 - 5  ปีดีขึ้น 

2.  ชุมชนมีระบบการดูแล  เฝ้าระวัง  อนามัยแมแ่ละเด็กที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดตําบลนมแม่ต้นแบบท่ี
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนต่อไป 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  
        [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.1 กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

28 7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญงิต้ังครรภ์  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์ ปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงต้ังครรภ์ จํานวน xx คน ได้รับการประเมินภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก 
 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินแล้วว่า มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- กําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
- กําหนดวิธีการดําเนินงาน 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบผ่านหอกระจายข่าว และผู้นําหมู่บ้าน 
  - ดําเนินงานสํารวจกลุ่มเป้าหมาย คือหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่ 
  - เจาะเลือด (CBC) กลุ่มเป้าหมาย 
  - ใหค้วามรู้แกห่ญิงต้ังครรภ์ โดยวิทยากร ตามเนื้อหาดังนี้ 
   - ความรู้เร่ืองภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์   จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - การปฏิบัติตนขณะต้ังครรภ์    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - ความรู้ด้านโภชนาการสําหรับหญิงต้ังครรภ์  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
  - แปรผลการเจาะเลือด เพ่ือแยกกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญงิต้ังครรภ์  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ์ ปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงต้ังครรภ์ จํานวน xx คน ได้รับการประเมินภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก 
 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินแล้วว่า มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้รับยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- กําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
- กําหนดวิธีการดําเนินงาน 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบผ่านหอกระจายข่าว และผู้นําหมู่บ้าน 
  - ดําเนินงานสํารวจกลุ่มเป้าหมาย คือหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่ 
  - เจาะเลือด (CBC) กลุ่มเป้าหมาย 
  - ใหค้วามรู้แก่หญิงต้ังครรภ์ โดยวิทยากร ตามเนื้อหาดังนี้ 
   - ความรู้เร่ืองภาวะโลหิตจางกับการตั้งครรภ์   จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - การปฏิบัติตนขณะต้ังครรภ์    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - ความรู้ด้านโภชนาการสําหรับหญิงต้ังครรภ์  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
  - แปรผลการเจาะเลือด เพ่ือแยกกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

ผังแนวทางการประเมินภาวะโลหิตจางและให้ยาเสริมธาตุเหล็ก 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

ดูผล  HCT  จากการตรวจ  CBC 

ปกต ิ
>=33% 

ผิดปกต ิ
<33% 

OBimin-AZ 
1  เม็ด  ก่อนนอน 

OBimin-AZ   1  เม็ด  ก่อนนอน 
FBC1  เม็ดหลังอาหาร 

  เที่ยง  เย็น 

ประเมินซ้ําเมื่อ  GA  32  wksและนัด F/U HCT 1 เดือนหลังจากรับประทานยา 
และทุก 1 เดอืน จนปกต ิ
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ได้รับการควบคุมและป้องกันแก้ไข ไมใ่ห้เกดิภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด และภาวะคลอดก่อนกําหนด 

2. หญิงต้ังครรภ์มีความรู้กับการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคโลหิตจางในขณะต้ังครรภ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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 กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอด 
 และหลังคลอด  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านให้ความรู้ ให้คําแนะนํา และตดิตามดูแลสุขภาพก่อนคลอด และหลังคลอด  
ในปีงบประมาณ   2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด จํานวน xx คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพขณะ
ต้ังครรภ์ จนกระทั่งหลังคลอด  

2. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และการดูแลตนเองหลัง
คลอดได้อย่างถูกต้อง  

3. เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีให้กบัหญิงต้ังครรภ์เพ่ือการเตรียมตัวเป็นคุณแม่ท่ีดีในอนาคต  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- สํารวจและศึกษาข้อมูลหญงิต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดท่ีอยู่ในพ้ืนที ่
- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม สําหรับกลุ่มเป้าหมาย 
- แบ่งบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ   

2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 การสํารวจและคัดกรองหญิงต้ังครรภ์ด้วยคําถาม  classifying form สําหรับการที่มี
ประวัติอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือส่งให้แพทย์เพ่ือการตรวจวินิจฉัยภาวะเสี่ยงว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งจะได้รับการตรวจและ
นัดตามรูปแบบของโรคหรือแนวทางการรักษาต่อไป ส่วนรายที่ซักถามประวัติไม่พบความเสี่ยงข้อใดข้อหน่ึง จะดําเนิน 
การตรวจและนัดตามมาตรฐานการดูแลหญิงต้ังครรภ์ 
 

รายการความเสี่ยง ไม่ไม ่ มี 
ประวัติอดีต   
1. เคยมีทารกตายในครรภ์ หรือเสียชีวิตแรกเกิด (1 เดือนแรก)  
2. เคยแท้งเอง 3 ครั้งหรือมากกว่าติดต่อกัน  
3. เคยคลอดบตุรนํ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  
4. เคยคลอดบตุรนํ้าหนักมากกว่า 4,000 กรมั  
5.  เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงระหว่างต้ังครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ  
6.  เคยผ่าตัดอวัยวะในระบบสืบพันธ์เช่นเนื้องอกมดลูก ผา่ตัดปากมดลูก ผูกปากมดลูก ฯลฯ   
ประวัติครรภ์ปัจจุบัน   
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

7. ครรภ์แฝด  
8.  อายุ <  17 ปี (นับถึง EDC)  
9.  อายุ > 35  ปี (นับถึง  EDC)  
10. Rh Negative  
11.  เลือดออกทางช่องคลอด  
12. มกี้อนในอุ้งเชิงกราน  
13. ความดันโลหิตสูง Disatolic > 90 mm Hg  
ประวัติทางอายุรกรรม   
14. เบาหวาน  
15. โรคไต  
16. โรคหัวใจ  
17. ติดยาเสพติด ติดสุรา  
18. โรคอายุรกรรมอ่ืนๆ เช่น โลหิตจาง ไทรอยด์ SLE ฯลฯ (โปรดระบุ)  
อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................   
ถ้าพบคําตอบข้อใดข้อหน่ึงข้างต้นตกอยู่ใน  แสดงว่าผู้ต้ังครรภ์รายน้ีใช้การดูแลผู้ต้ังครรภ์แนว
ใหม่ ไม่ได้ ควรได้รับการดูแลพิเศษ หรือประเมินเพ่ิมเติม 
ลงช่ือผู้ประเมิน........................................วันที่.............................................. 

  

 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมให้ความรู้เร่ืองการการดูแลตนเองในขณะต้ังครรภ์สําหรับหญิงต้ังครรภ์ และ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแมใ่ห้กับหญิงหลังคลอด โดยวิทยากร ซึ่งมีเน้ือหา ดังนี้ 
   - การปฎิบัติตนของหญิงต้ังครรภ์     จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่    จํานวน 1 ช่ัวโมง  
   - สาธิตการให้นมลูกอย่างถูกวิธี     จํานวน 1 ช่ัวโมง  
   - การเตรียมนมให้ลูกสําหรับแม่ที่ต้องไปทํางานนอกบ้าน  จํานวน 1 ช่ัวโมง  
   - ความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารสําหรับหญิงต้ังครรภ์ และหลังคลอด จํานวน 1 ช่ัวโมง  
  กิจกรรมที่ 3 การออกเยี่ยมบ้านหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด เพ่ือดูวิธีการปฏิบัติของแม่ในการ
ให้นมลูก สอบถามปัญหา และให้คําแนะนําเพ่ิมเติมตามความจําเป็น เดือนละ 1 ครั้ง/คน เป็นเวลา 6 เดือน 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน โดยแบบสอบถามสําหรับการประชุม และบันทึกการออกเยี่ยมบ้านหญิงหลัง
คลอด 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม 2559 
4. สถานท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

3333 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
            เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
            xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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  จาํนวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารแบบบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด จํานวน xx ฉบับ ๆ ละ xx บาท  
   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับพาหนะออกเยี่ยมบ้านหญิงหลงัคลอด วันละ xxx บาท จํานวน xx วัน/เดือน จํานวน 
            xx เดือน เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. กลุ่มแมแ่ละเด็กได้รับบริการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ส่งผลใหม้ีสุขภาพดี ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  
2. ทารกแรกเกิดมีน้าหนักมากกว่า 2,500 กรัม  
3. แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และเด็กเจรญิเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย  

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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 กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 

   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนเกลือไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนเกลือไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์   ปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงต้ังครรภ์ จํานวน xx คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน 
รู้จักวิธีปฏิบัติตนและป้องกันเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน 
 2. เพ่ือส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนให้กับหญิงต้ังครรภ์ และประชาชนในพ้ืนที่ 
 3. เพ่ือลดอัตราการเกิดภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- กําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
- กําหนดวิธีการดําเนินงาน 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบผ่านหอกระจายข่าว และผู้นําหมู่บ้าน 
  - ดําเนินงานสํารวจกลุ่มเป้าหมาย คือหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่ 
  - ใหค้วามรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน รวมทั้งวิธีการป้องกันและการรักษา แก่หญิงต้ังครรภ์ โดย
วิทยากร 
  - ให้ความรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน รวมทั้งวิธีการป้องกันและการรักษา แนวทางการส่งเสริมการใช้
เกลือไอโอดีนในครัวเรือน แกก่ลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข โดยวิทยากร  

 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองอาหารปลอดภัยการบริโภคเกลือไอโอดีน 
 - สนับสนุนเกลือไอโอดีนให้กับหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่ 
 - เยี่ยมบ้านหญิงต้ังครรภ์ ให้ความรู้การใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนสําหรับปรุงอาหาร 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 - มีการประเมนิผลก่อนเข้ารบัการอบรมและหลังการอบรม 
 - สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนเกลือไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนเกลือไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์   ปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์
เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงต้ังครรภ์ จํานวน xx คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน 
รู้จักวิธีปฏิบัติตนและป้องกันเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน 
 2. เพ่ือส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนให้กับหญิงต้ังครรภ์ และประชาชนในพ้ืนที่ 
 3. เพ่ือลดอัตราการเกิดภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- กําหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย 
- กําหนดวิธีการดําเนินงาน 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบผ่านหอกระจายข่าว และผู้นําหมู่บ้าน 
  - ดําเนินงานสํารวจกลุ่มเป้าหมาย คือหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่ 
  - ใหค้วามรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน รวมทั้งวิธีการป้องกันและการรักษา แก่หญิงต้ังครรภ์ โดย
วิทยากร 
  - ให้ความรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน รวมทั้งวิธีการป้องกันและการรักษา แนวทางการส่งเสริมการใช้
เกลือไอโอดีนในครัวเรือน แกก่ลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข โดยวิทยากร  

 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เร่ืองอาหารปลอดภัยการบริโภคเกลือไอโอดีน 
 - สนับสนุนเกลือไอโอดีนให้กับหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่ 
 - เย่ียมบ้านหญิงต้ังครรภ์ ให้ความรู้การใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนสําหรับปรุงอาหาร 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 - มีการประเมนิผลก่อนเข้ารบัการอบรมและหลังการอบรม 
 - สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 
 - ค่าซื้อเกลือไอโอดีนสําหรับหญิงต้ังครรภ์ในพ้ืนที่ จํานวน xxx มัด ๆ ละ xx บาท เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีน รู้จักวิธีปฏิบัติตนและป้องกันไม่ให้เกิดการ
ขาดสารไอโอดีน 

2. อัตราการเกิดภาวะขาดสารไอโอดีนในหญิงต้ังครรภ์ลดลง  
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเทา่นั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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 กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตัวอย่าง 
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทําสมุดบันทึก 
 สุขภาพเด็กปฐมวัย 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   ส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ มี
ความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทํา
สมุดบันทึกสุขภาพเด็กปฐมวัย   ในปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์   เป็นเงิน  xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้ครูผูดู้แลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก 

2. เพ่ือซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การตรวจร่างกาย ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
การติดตาม เฝ้าระวัง ภาวะสุขภาพของเด็ก 

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และตรวจร่างกาย ให้แก่ครู
ผู้ดูแลเด็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง โดยวิทยากร 
  - ครผูู้ดูแลเด็ก ดําเนินการซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และตรวจร่างกายเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
  - บันทึกข้อมลูที่ได้ ลงในสมุดบันทึกสุขภาพสําหรับเด็กทุกคน   
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 

- ค่าสมุดบันทกึสุขภาพเด็ก จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน xxxx บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ดูแลเด็กสามารถซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทาสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก 
ปฐมวัยได้ 

2. เด็กได้รับการติดตามและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ 
3. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละขอ้ยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   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) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 

- ค่าสมุดบันทกึสุขภาพเด็ก จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน xxxx บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ดูแลเด็กสามารถซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย และจัดทาสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก 
ปฐมวัยได้ 

2. เด็กได้รับการติดตามและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ 
3. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   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) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อน

วัยเรียน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม     การคัดกรอง ตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ใน
ปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์  เป็นเงิน xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญการเฝ้าระวังคัดกรองพัฒนาการเด็กแก่ อาสาสมัครสาธารณสขุ ในพ้ืนที ่
 2. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินการช่วยเหลือคัดกรองพัฒนาการเด็กในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝกึทักษะการตรวจพัฒนาการเด็ก โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance & Promotion Manual) ให้กับอาสาสมคัรสาธารณสขุ โดยวิทยากร 
กําหนดเน้ือหา ดังนี้ 
   - การเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจคัดกรองพัฒนาการ  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - การสร้างสัมพันธภาพกับเด็กเพ่ือการคัดกรองพัฒนาการ  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - ขั้นตอนการคัดกรองพัฒนาการ     จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - การบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข ดําเนินการลงคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ตามแบบคัดกรองที่
กําหนด 
  - สรุปผลการคดักรองพัฒนาการรายบุคคล ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้กับ
เด็กในกลุ่มทีม่พัีฒนาไม่สมวัย 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการตรวจประเมินคัดกรองพัฒนาการ 
2. เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสง่เสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม   การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  ในปีงบประมาณ  2559   
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์   เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้เด็ก 0–6 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย     

2. เพ่ือให้เด็ก 0–6 ปี มีพัฒนาการท่ีสมวัยทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
3. เพ่ือให้เด็ก 0–6 ปี ที่พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัยและได้รบัการ   

รักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก และการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตาม 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - จัดกิจกรรมสปัดาห์แห่งพัฒนาการเด็ก 0–6 ปี เพ่ือกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาการ
เด็กสมวัย  
   - การแสดงนิทรรศการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ โรงเรยีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และภาคประชาชน 
  - จัดกิจกรรมอบรบให้ความรูแ้ก่ผู้ปกครองเด็ก 0–6 ปี โดยวิทยากร กําหนดเน้ือหา ดังนี้ 
   - พัฒนาการตามวัยเด็ก 0–6 ปี     จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0–6 ปี     จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - การคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
   - ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 0–6 ปี   จํานวน 1 ช่ัวโมง 
  - กิจกรรมตรวจประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ในพ้ืนที่ 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. เด็ก 0–6 ปีได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย คิดเป็นร้อยละ 90 
2. เด็ก 0–6 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยและได้รับการรักษาที่

ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร ์
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศนูย์เด็กเล็ก/ผู้สงูอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก

และเด็กก่อนวัยเรียน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม   การประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
ในปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์   เป็นเงิน xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   จํานวน xx คน  
2. เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ที่มภีาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) และทุโภชนาการ (ผอม) ได้รบัการดูแล

แก้ไข 
3. เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการปรกติ ร้อยละ 90  

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - สํารวจเด็ก อายุ 0-6 ปี ในตําบล และจัดทาํทะเบียนเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์เด็ก ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการร้านค้า จํานวน xx คน 
- ช่ังน้ําหนัก/วัดส่วนสูงเด็ก  เดือนละ 1 ครั้ง 
- บันทึกผลการประเมินลงสมุดบันทึกสุขภาพประจําตัวเด็ก 
- ใหค้วามรู้และปรับพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก 
- จัดกิจกรรมสง่เสริมการเคลือ่นไหวและออกกําลังกาย 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. เด็กได้รับการตรวจประเมินภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ และเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน และ ทุโภชนา

ได้รับการแก้ไข ทุกคน 
2. มีข้อตกลงร่วมกับชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการท่ีเปน็รายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร ์
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศนูย์เด็กเล็ก/ผู้สงูอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสง่เสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ในปีงบประมาณ 2559  โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท   
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   จํานวน xx คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่อง
ปาก ด้วยตนเองและผู้ปกครอง  

2. เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็กและผู้ปกครอง โดยวิทยากร กําหนด
เน้ือหา ดังนี้ 

 - หน้าทีแ่ละความสําคัญของอวัยวะในช่องปาก   จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - การดูแลสขุภาพช่องปาก      จํานวน 1 ช่ัวโมง  
 - การแปรงฟันอย่างถูกวิธี/ฝึกปฏิบัติจริง    จํานวน 1 ช่ัวโมง 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 
- ยาสีฟันสําหรบัเด็ก 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ไม่มีฟันผ ุ
2. ผู้ปกครองเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สามารถส่งเสริมดูแลให้เด็กเลก็และเด็กก่อนวัยเรียนดูแลสขุภาพได้

อย่างถูกวิธี 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร ์
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศนูย์เด็กเล็ก/ผู้สงูอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 
- ยาสีฟันสําหรบัเด็ก ประกอบการฝึกปฏิบัติ จํานวน xx หลอด ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน   xxxxx บาท 
- ค่าสื่อภาพพลิก ขนาด A4 จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท    เป็นเงิน   xxxxx บาท 
- ค่าโมเดลการสอนการแปรงฟันแบบเรซ่ิน จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท  เป็นเงิน   xxxxx บาท 
- ค่าตุ๊กตาโมเดลการสอนการการแปรงฟัน จํานวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท  เป็นเงิน   xxxxx บาท 

6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ไม่มีฟันผ ุ
2. ผู้ปกครองเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน สามารถส่งเสริมดูแลให้เด็กเลก็และเด็กก่อนวัยเรียนดูแลสขุภาพได้

อย่างถูกวิธี 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนครชัยบุรินทร ์
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศนูย์เด็กเล็ก/ผู้สงูอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 
 

47 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานในเด็กเลก็และเด็ก

ก่อนวัยเรียน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  การติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน   
ในปีงบประมาณ 2559  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์เป็นเงิน xxxxxx  บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ จํานวน xxx คน ได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานครบตามเกณฑ์ที่กําหนด  

2. เพ่ือป้องกันการเกิดโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีน  
3. เพ่ือให้ อาสาสมัครสาธารณสุขมสี่วนร่วมในการค้นหาและติดตามเด็กที่ไม่ได้มารับวัคซีนครบ 

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - วิเคราะห์ข้อมูลการได้รับวัคซีนขั้นพ้ืนฐานของเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือคัดแยก
กลุ่มที่ยังได้วัคซีนไม่ครอบคลมุ และกลุ่มที่ยงัได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว พร้อมจัดทํารายช่ือแยกตามหมู่บ้าน
ให้กับอาสาสมคัรสาธารณสุข 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนให้ครอบคลุม ให้กบัผู้ปกครอง 
และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยวิทยากร กําหนดเน้ือหา ดังนี้ 

 - โรคทีส่ามารถควบคุมได้ด้วยวัคซีน    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - ความสําคญัของการที่ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์  จํานวน 1 ช่ัวโมง  
 - แผนการให้วัคซีนของหน่วยงานและแผนการติดตามเด็กที่ขาดนัด จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- การติดตามเย่ียมบ้านเด็กที่ขาดนัดทุกเดือน เพ่ือกระตุ้นติดตามให้มารับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กําหนด

ทุกรายที่ขาดนัด 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 
 - ค่านํ้ามันเช้ือเพลิงในการติดตามเด็กขาดนัด เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ xxx บาท/หมู่บ้าน จํานวน xx หมู่บ้าน 
   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็ก 0 – 72 เดือน มากกว่าร้อยละ 95 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทนุฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม   เฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในปีงบประมาณ 2559  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท  โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการเฝ้าระวังโรคติดต่อ และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  

2. เพ่ือพัฒนาทักษะครูพ่ีเลี้ยงให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การดูแลเด็กไม่ให้เกดิโรคติดต่อ
และมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิทยากร กําหนดเน้ือหา ดังนี้ 

 - โรคติดต่อต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาด็กเล็ก    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค   จํานวน 1 ช่ัวโมง  
 - การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการในการดูแลเด็กเล็ก ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ

โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมาตรฐานการดูแล     จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - ทดสอบความรู้ครูพ่ีเลี้ยงหลังการอบรม 
- ติดตามเย่ียมการทํางานของครูพ่ีเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - ประเมินครูพ่ีเลี้ยงมีคะแนนการทดสอบหลังการอบรมไม่ตํ่ากว่า 16 คะแนน ร้อยละ 90 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ร้อยละ 100 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริมสุขภาพ และเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม สติปัญญา ได้เหมาะสมตามวัย 
 2. ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ สามารถควบคุม ป้องกัน หยุดการแพร่ระบาดของโรค
ได้ทันท่วงที เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร ์
   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) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถพัฒนาคุณภาพในการส่งเสริมสุขภาพ และเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม สติปัญญา ได้เหมาะสมตามวัย 
 2. ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองโรคติดต่อต่าง ๆ สามารถควบคุม ป้องกัน หยุดการแพร่ระบาดของโรค
ได้ทันท่วงที เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลนครชัยบุรินทร ์
   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) 
   7.3.2 กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
    7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตัวอย่าง 
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันโรค โดยผู้นําเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 (อสม.จิ๋ว) 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันโรค โดยผู้นําเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ (อสม.จิ๋ว)  ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําเด็กและเยาวชน จํานวน xx คน ใหม้ีความรู้ในการปฏิบัติงานการ
สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
 2. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการทํางานของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน ด้าน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนําชุมชน โรงเรียน เพ่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมายและจํานวนที่
ต้องการ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ กลุม่จิตอาสา 
ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือประชุมกําหนดเน้ือหาการบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และซักซ้อมความเข้าใจในการ
ดําเนินงานตามกําหนดการ 
 4. ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด 
 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2559 – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันโรค โดยผู้นําเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 (อสม.จิ๋ว) 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันโรค โดยผู้นําเด็กและเยาวชนด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ (อสม.จิ๋ว)  ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําเด็กและเยาวชน จํานวน xx คน ใหม้ีความรู้ในการปฏิบัติงานการ
สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 
 2. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการทํางานของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน ด้าน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แกนนําชุมชน โรงเรียน เพ่ือกําหนดกลุ่มเป้าหมายและจํานวนที่
ต้องการ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ กลุม่จิตอาสา 
ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือประชุมกําหนดเน้ือหาการบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และซักซ้อมความเข้าใจในการ
ดําเนินงานตามกําหนดการ 
 4. ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด 
 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2559 – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารสว่นตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 
 - ค่าปากกาเคมีคละส ี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ  จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เกิดการบูรณาการร่วมกันในการทํางานของหน่วยงาน กลุ่มองค์กร จติอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน ในการดูแล
สุขภาพของคนภายในชุมชน 
 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารสว่นตําบลนครชัยบุรินทร์  
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตําบลนครชัย
บุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน จํานวน xx คน มคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) 
 2. เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน 
 3. เพ่ือให้เยาวชนนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน เอ้ืออํานวยให้เกิดความสําเร็จใน
การดํารงชีวิต 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบ
วิธีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้เยาวชนในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตาม
กําหนดการ 
 4. ดําเนินการจัดประชุมให้ความรู้ โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้ 

- ความสําคญัของ EQ และ IQ 
- การนํา EQ และ IQ มาใช้ในชีวิตประจํา 
- การฝึกทักษะการคิดเชิงบวก 
- การแบ่งกลุม่เพ่ือทดลองวิเคราะห์ปัญหาของวัยรุ่น และนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 วันที่ 19 เมษายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนนครชัยบุรินทร์วิทยาคม 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

5554 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตําบลนครชัย
บุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน จํานวน xx คน มคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) 
 2. เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา เข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น 
 3. เพ่ือให้เยาวชนนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการครองตน ครองคน และครองงาน เอ้ืออํานวยให้เกิดความสําเร็จใน
การดํารงชีวิต 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบ
วิธีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้เยาวชนในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตาม
กําหนดการ 
 4. ดําเนินการจัดประชุมให้ความรู้ โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้ 

- ความสําคญัของ EQ และ IQ 
- การนํา EQ และ IQ มาใช้ในชีวิตประจํา 
- การฝึกทักษะการคิดเชิงบวก 
- การแบ่งกลุม่เพ่ือทดลองวิเคราะห์ปัญหาของวัยรุ่น และนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 วันที่ 19 เมษายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมโรงเรียนนครชัยบุรินทร์วิทยาคม 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. เยาวชนที่เข้าอบรม สามารถนําเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคม เช่นในครอบครัว ที่
โรงเรียน ได้อย่างปกติสุข ไม่มคีวามขัดแย้ง หรือทะเลาะเบาะแว้งกันในกลุ่มเกิดขึ้น 
 2. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการไม่ใช้ความรุนแรง ไม่หันไปพ่ึงพายาเสพติด หรือการหาทางออกของ
ปัญหาโดยการทําร้ายตนเอง และฆ่าตัวตาย 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
        [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

56 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น  เล่นนํ้าได้ โตไปไม่จมน้ํา 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น  เล่นนํ้าได้ โตไปไม่จมน้ํา 
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กอายุ 3 – 9 ปี  มีช่ืออยู่ในทะเบียนเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์  และสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  จํานวน  xx  คน สามารถ
ช่วยเหลือตนเองจากการจมนํ้า ในท่าลูกหมาตกนํ้า (dog paddle) ได้ 
 2. เพ่ือให้กลุม่เป้าหมาย เข้าใจถึงการช่วยเหลือตนเองที่ถูกต้อง หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา และสามารถต้ังสติ 
เพ่ือเข้าขอบสระในท่าลูกหมาตกนํ้า (Dog paddle) โดยไม่เกิดอาการกลัวหรือตกใจ  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. เจ้าหน้าที่สว่นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย 
เน้ือหาและรูปแบบวิธีการดําเนินงานโครงการเด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น  เล่นนํ้าได้ โตไปไม่จมน้ํา 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตาม
กําหนดการ 
 4. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้ 

- หลักความปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางทางน้ํา 
- การเอาตัวรอดจากการจมนํ้าและการว่ายน้ําพ้ืนฐาน 
- การฝึกปฏิบัติการว่ายน้ําพ้ืนฐาน 

 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่า เดือน เมษายน – มิถนุายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 สระว่ายน้ําของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ภายในตําบล หรือใกล้เคียง 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น  เล่นนํ้าได้ โตไปไม่จมน้ํา 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น  เล่นนํ้าได้ โตไปไม่จมน้ํา 
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กอายุ 3 – 9 ปี  มีช่ืออยู่ในทะเบียนเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์  และสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  จํานวน  xx  คน สามารถ
ช่วยเหลือตนเองจากการจมนํ้า ในท่าลูกหมาตกนํ้า (dog paddle) ได้ 
 2. เพ่ือให้กลุม่เป้าหมาย เข้าใจถึงการช่วยเหลือตนเองที่ถูกต้อง หากเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา และสามารถต้ังสติ 
เพ่ือเข้าขอบสระในท่าลูกหมาตกนํ้า (Dog paddle) โดยไม่เกิดอาการกลัวหรือตกใจ  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. เจ้าหน้าที่สว่นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย 
เน้ือหาและรูปแบบวิธีการดําเนินงานโครงการเด็กตําบลนครชัยบุรินทร์ ว่ายน้ําเป็น  เล่นนํ้าได้ โตไปไม่จมน้ํา 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตาม
กําหนดการ 
 4. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้ 

- หลักความปลอดภัยเมื่อต้องเดินทางทางน้ํา 
- การเอาตัวรอดจากการจมนํ้าและการว่ายน้ําพ้ืนฐาน 
- การฝึกปฏิบัติการว่ายน้ําพ้ืนฐาน 

 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่า เดือน เมษายน – มิถนุายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 สระว่ายน้ําของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ภายในตําบล หรือใกล้เคยีง 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง จากการจมน้ําในท่าลกูหมาตก
น้ํา (dog paddle) ได้ โดยไม่เกิดอาการกลัวหรือตกใจ 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ํา โดยทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็ก 
 จมน้ํา 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ํา   โดยทีมเครือข่ายเฝา้ระวังป้องกันเด็กจมน้ํา  ใน
ปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครในชุมชน จํานวน xx คน เป็นทมีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ําในเขตตําบล
นครชัยบุรินทร ์(ครู ข) 

2. เพ่ือสร้างกระแส การรับรู้ของคนในชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใหเ้ห็นความสําคัญของประเด็นปัญหา
เด็กเสียชีวิตจากการจมนํ้า 
          3. เพ่ือสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา  และสามารถ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมนํ้าได้ 
2. วิธีดําเนนิการ 

1. จัดการอบรมให้ความรู้คร ูข ในระดับตําบล/หมู่บ้าน ได้แก่ หน่วยกู้ชีพ ในอปท.และสมาชิก อปพร.ประจํา
หมู่บ้าน โดยสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา  การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ  การช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้
ที่ตกน้ํา  จมน้าํ   การส่งต่อผูท้ี่จมน้ําไปยังโรงพยาบาลชุมชน อย่างถูกวิธี  การจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไว้บริเวณ
สระน้ําท่ีมีความเสี่ยง 

2. ครูข.ที่ผ่านการฝึกอบรม จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมนํ้าและทกัษะการช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยทางน้ําในกลุ่มนักเรียน ตามหลกัสูตรดังนี้ 
                   2.1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ํา เป็นการให้ความรู้และสอนให้เด็กรู้จัก 

- แหล่งน้ําเสี่ยงทั้งในบ้าน รอบบ้าน ละแวกบ้านและในชุมชน 
- สภาพแหล่งน้ํา เช่น นํ้าลึก น้ําต้ืน น้ําวน ปรากฎการณ์ Rip Current 
- วิธีการลงและขึ้นแหล่งน้ําด้วยความปลอดภัย 
- ทักษะความปลอดภัยในกิจกรรมทางนํ้า (การปฏิบัติตามระเบียบการใช้สระน้ํา และกฎ 

แห่งความปลอดภัยทั่วไป ) 
- ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ํา 

                   2.2 การเอาชีวิตรอดและพ้ืนฐานการว่ายน้ํา  เป็นการสอนให้เด็กมีทักษะ 
- การเอาชีวิตรอดในน้ํา  โดยการลอยตัวทั้งการลอยตัวแบบนอนควํ่า การลอยตัวแบบนอน 

หงาย (แม่ชีลอยน้ํา ) และการลอยตัวแบบลําตัวต้ัง ( การลอยคอ  การลอยตัวแบบลูกหมาตกนํ้า ) การทําท่าผีจีน 
การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด เช่น ขวดน้ําพลาสติก รองเท้าแตะฟองนํ้า  การเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ลอยน้ําใน 
น้ําลึก และการเลือกใช้เสื้อชูชีพ 

- พ้ืนฐานการว่ายน้ํา ได้แก่การสร้างความคุ้นเคยกับนํ้า  การหายใจในการว่ายน้ํา และการ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ํา โดยทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็ก 
 จมน้ํา 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ํา   โดยทีมเครือข่ายเฝา้ระวังป้องกันเด็กจมน้ํา  ใน
ปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครในชุมชน จํานวน xx คน เป็นทมีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ําในเขตตําบล
นครชัยบุรินทร ์(ครู ข) 

2. เพ่ือสร้างกระแส การรับรู้ของคนในชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใหเ้ห็นความสําคัญของประเด็นปัญหา
เด็กเสียชีวิตจากการจมนํ้า 
          3. เพ่ือสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ํา  และสามารถ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมนํ้าได้ 
2. วิธีดําเนนิการ 

1. จัดการอบรมให้ความรู้คร ูข ในระดับตําบล/หมู่บ้าน ได้แก่ หน่วยกู้ชีพ ในอปท.และสมาชิก อปพร.ประจํา
หมู่บ้าน โดยสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา  การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ  การช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้
ที่ตกน้ํา  จมน้าํ   การส่งต่อผูท้ี่จมน้ําไปยังโรงพยาบาลชุมชน อย่างถูกวิธี  การจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไว้บริเวณ
สระน้ําที่มีความเสี่ยง 

2. ครูข.ที่ผ่านการฝึกอบรม จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมนํ้าและทกัษะการช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยทางน้ําในกลุ่มนักเรียน ตามหลกัสูตรดังนี้ 
                   2.1 ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางน้ํา เป็นการให้ความรู้และสอนให้เด็กรู้จัก 

- แหล่งน้ําเสี่ยงทั้งในบ้าน รอบบ้าน ละแวกบ้านและในชุมชน 
- สภาพแหล่งน้ํา เช่น น้ําลึก น้ําต้ืน น้ําวน ปรากฎการณ์ Rip Current 
- วิธีการลงและขึ้นแหล่งน้ําด้วยความปลอดภัย 
- ทักษะความปลอดภัยในกิจกรรมทางนํ้า (การปฏิบัติตามระเบียบการใช้สระน้ํา และกฎ 

แห่งความปลอดภัยทั่วไป ) 
- ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ํา 

                   2.2 การเอาชีวิตรอดและพ้ืนฐานการว่ายน้ํา  เป็นการสอนให้เด็กมีทักษะ 
- การเอาชีวิตรอดในน้ํา  โดยการลอยตัวทั้งการลอยตัวแบบนอนควํ่า การลอยตัวแบบนอน 

หงาย (แม่ชีลอยน้ํา ) และการลอยตัวแบบลําตัวต้ัง ( การลอยคอ  การลอยตัวแบบลูกหมาตกนํ้า ) การทําท่าผีจีน 
การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเอาชีวิตรอด เช่น ขวดน้ําพลาสติก รองเท้าแตะฟองนํ้า  การเคลื่อนที่ไปจับอุปกรณ์ลอยน้ําใน 
น้ําลึก และการเลือกใช้เสื้อชูชีพ 

- พ้ืนฐานการว่ายน้ํา ได้แก่การสร้างความคุ้นเคยกับนํ้า  การหายใจในการว่ายน้ํา และการ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

เตะเท้าควํ่าสลับกัน 
2.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา  เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการร้องขอความช่วยเหลือจาก 

ผู้ใหญ่  การช่วยผู้ประสบภัยทางน้ําด้วยการโยนอุปกรณ์ เช่น ขวดน้ําด่ืมพลาสติก  ถังแกลลอน  เสื้อชูชีพ และการช่วย 
ผู้ประสบภัยทางน้ําด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น ท่อ PVC  ไม้ไผ่  กิ่งไม้   การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธีและช่วยฟ้ืน
คืนชีพแก่ผู้ตกน้ํา จมน้ํา ก่อนนําส่งโรงพยาบาล 

3. แสวงหาความร่วมมือจากจากเครือข่ายในพ้ืนที่ เช่นสถาบันทางการศึกษา เพ่ือผลักดันหลักสูตร การ
ป้องกันเด็กจมน้ําเข้าเป็นหลักสูตรเสริมสร้างประสบการชีวิตในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การดําเนินงานป้องกันเด็ก
จมน้ํา      
 4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่าง เดือน เมษายน – มถิุนายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุม 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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ําตําบลหนองสระปลามีความรู้และทักษะในการสอนเด็กนักเรียนในหลักสูตรการ
เอาชีวิตรอดจากการตกนํ้าจมนํ้า 

2. ชุมชนและผูป้กครองมีความตระหนักในการป้องกันการเสียชีวิตจากตกน้ําในเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ป ี
 3. แหล่งน้ําเสี่ยงในชุมชนมีการจัดการเพ่ือความปลอดภัย 

4. ไม่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกน้ําจมนํ้า 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     ในปีงบ 
ประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือสร้างความตระหนัก และมีองค์ความรู้เร่ืองบทบาทและคุณค่าของการเป็นชาย/หญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สมัพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพ
ในกลุ่มนักเรียน เช่น วิทยาลยัอาชีวะ, โรงเรียนกีฬา, โรงเรียนมัธยม อายุ 15 - 18 ปี จํานวน xxx คน 

2. เพ่ือป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคเอดส์ ในกลุม่เด็กและเยาวชน 
3. เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ

ดํารงชีวิต 
4. นักเรียนแกนนําสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นที่มปัีญหาเพ่ือนําไปสู่การ

แก้ปัญหาที่ถกูต้อง 
2. วิธีดําเนนิการ 

1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ ประชุมศึกษาข้อมูลสุขภาพของชุมชน เพ่ือ
ศึกษาปัญหา ขนาดของปัญหา กําหนดกลุ่มเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนการดําเนินการเพื่อแก้ไข 

2. จัดทําโครงการเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณดําเนินการตามแผนงาน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม และโรค 
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุม่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน xxx คน โดยแบ่งเป็น xx รุ่น ๆ ละ  xx คน ตามเวลา
และสถานที ่ทกีําหนดในแผนงาน โครงการ 
 4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่าง เดือน มิถุนายน – สงิหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 รุ่นที่ x ห้องประชุม โรงเรียนนครชัยบุรินทรวิ์ทยาคม 
 รุ่นที่ xx ห้องประชุม โรงเรียนกีฬานครชัยบุรินทร์ 
 รุ่นที่ xxx ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 นักเรียนแกนนํามีความตระหนัก และมีองค์ความรู้เร่ืองบทบาทและคุณคา่ของการเป็นชาย/หญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สมัพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 นักเรียนแกนนํามีความตระหนัก และมีองค์ความรู้เร่ืองบทบาทและคุณคา่ของการเป็นชาย/หญิงในสังคม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สมัพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  สถานีตํารวจนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุม่เป้าหมาย คือนักเรียนและเยาวชน จํานวน xxx คน เกิดความรู้และทักษะ ตระหนักและเข้าใจ
กฎหมายจราจร มารยาทในการขับข่ี รู้จักป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 
 2. เพ่ือสร้างแกนนํานักเรียนในการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
 3. เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและชุมชน 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ติดต่อประสานงานกับวิทยากร  
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน 
- จัดเตรียมป้ายการฝึกอบรม 
- จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 

 4. ดําเนินการจัดประชุมให้ความรู้ โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้ 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร, พ.ร.บ.จราจร  จํานวน 1 ช่ัวโมง  
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพ.ร.บ.ขนส่งทางบก ที่ควรรู ้  จํานวน 2 ช่ัวโมง  
- เครื่องหมายและสญัญาณจราจร     จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจราจร    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- มารยาท คุณธรรมและความมีน้ําใจในการขับข่ียานพาหนะ  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- ความรู้เกี่ยวกับความผิดทางอาญาของผู้ขับข่ียานพาหนะ  จํานวน 2 ช่ัวโมง 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 5. ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - สอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 
  - สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
  - ดําเนินการประเมินและสรปุผลการดําเนินงาน รายงานต่อผู้บริหาร 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมสถานีตํารวจภูธรนครชัยบุรินทร ์
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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 
 - ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ประกอบการอบรม วันละ xxxx บาท จาํนวน xx วัน เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าใบประกาศนียบัตร จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าสมุด จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากระดาษโปสเตอร์ จํานวน xx แผ่น ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากระดาษ A4 แบบสี จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าเทปกาวแบบย่น จํานวน xx ม้วน ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าเทปกาว 2 หน้า จํานวน xx ม้วน ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่านกหวีด จํานวน xx อัน ๆ ละ xx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. นักเรียนและเยาวชนท่ีเข้าอบรม มีความรู้และทักษะ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับข่ี รู้จัก
วิธีการป้องกันตนเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
 2. มีแกนนํานักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 5. ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - สอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 
  - สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
  - ดําเนินการประเมินและสรปุผลการดําเนินงาน รายงานต่อผู้บริหาร 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมสถานีตํารวจภูธรนครชัยบุรินทร ์
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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 
 - ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ประกอบการอบรม วันละ xxxx บาท จาํนวน xx วัน เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าใบประกาศนียบัตร จํานวน xx ใบ ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าสมุด จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกา จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากระดาษโปสเตอร์ จํานวน xx แผ่น ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากระดาษ A4 80 แกรม จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากระดาษ A4 แบบสี จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าเทปกาวแบบย่น จํานวน xx ม้วน ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าเทปกาว 2 หน้า จํานวน xx ม้วน ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่านกหวีด จํานวน xx อัน ๆ ละ xx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. นักเรียนและเยาวชนท่ีเข้าอบรม มีความรู้และทักษะ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับข่ี รู้จัก
วิธีการป้องกันตนเองขณะขับข่ียานพาหนะ 
 2. มีแกนนํานักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สถานีตํารวจนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
        [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

66 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ
 มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร ์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางการ มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร ์ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียน ในระดับช้ันประถม ของโรงเรียนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น 
 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผดิปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพ่ือรักษาต่อ
ตามระบบ 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีปัญหาทางสายตา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับต้อ
กระจก ได้รับการสนับสนุนแว่นตาเพ่ือช่วยในการมองเห็น 
 4. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตา การใช้สายตาอย่างถูกวิธี 
 

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. เจ้าหน้าที่สว่นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง กําหนดปัญหา วางแผน 
กําหนดเป้าหมาย   จํานวนกลุ่มเป้าหมาย    และรูปแบบวิธีการดําเนินงาน โครงการการตรวจวัดและคัดกรอง ความ
ผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงานด้านบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นวิทยากร ดําเนินการตรวจคัด
กรอง วินิจฉัย และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตามกําหนดการ 
 4. ดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการให้ความรู้ด้านการใช้สายตา การรักษา ถนอมดวงตาแก่กลุ่มเป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการดําเนินการตรวจคัดกรองสายตาในกลุ่มเป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสรุปข้อมูลผลการตรวจคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายให้กับส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- นํากลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลการตรวจคัดกรองสายตาที่ไม่ปกติ พบแพทย์เพ่ือวินิจฉัย ให้คาํปรึกษา วาง

แนวทางการรักษา และให้ขอ้บ่งช้ีว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้แว่นสายตา 
- ดําเนินการประสานโรงพยาบาลจัดหาแว่นสายตาตามความจําเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ

วินิจฉัย และขอ้บ่งช้ีจากแพทย์ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้แว่นสายตา  
 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่าง เดือน เมษายน – มถิุนายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ 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 จ่ายใหต้ามผลการวินิจฉัย และข้อบ่งช้ีจากแพทย์ 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้สายตาอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงปัจจยัที่มีผลต่อการเส่ือมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสายตา 
 2. กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาด้านการศึกษาดีขึ้น ไม่มีอุปสรรคด้านการศึกษาจากข้อจํากัดจากการมองเห็น 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผดิชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัยรุ่นไทย จิตแจม่ใส ใจเบิกบาน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนบุญวัฒนา มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุม่เป้าหมาย คือนักเรียนที่มีอายุ 15 – 17 ปี จํานวน xx คน ได้รับการตรวจคัดกรองโดยแบบ
ประเมินความเครียด ซึมเศร้า สติ ความสขุ 
 2. เพ่ือให้นักเรยีนที่มีภาวะเครียด ซึมเศร้า ได้รับการฝึกสติ เพ่ือยอมรับและพัฒนาตนเอง 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ติดต่อประสานงานกับวิทยากร  
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน 
- จัดเตรียมป้ายการฝึกอบรม 
- จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 

 4. ดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 
  - คัดกรองนักเรียนที่มีอายุ 15 – 17 ปี โดยแบบประเมินความเครียด ซึมเศร้า สติ ความสุข จํานวน 
xxx คน 
  - แปรผลการประเมินจากแบบประเมิน แยกกลุ่มนักเรียนตามผลการประเมิน 
  - นํานักเรียนทีม่ีภาวะเครียด ซึมเศร้า มาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดําเนินการต่อ เพ่ือให้นักเรียน
เข้าใจและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 

- ดําเนินการอบรมการฝึกสติ โดยทีมวิทยากร 
 5. ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - สอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 
  - ติดตามประเมินผลโดยให้นกัเรียนทําแบบประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน รายงานต่อผู้บริหาร 
ความเครียด ซมึเศร้า สติ ความสุข หลังจบกิจกรรม, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมง ๆ ละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าเช่าสถานท่ี 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 
 - ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินเพ่ือคัดกรอง  จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินหลังจบกิจจกรรม  จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าพาหนะเดินทางสําหรับวิทยากร  ระยะทางไป - กลับ xxx กิโลเมตร ๆ ละ x บาท จํานวน xx คน 
 เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าที่พักวิทยากร จํานวน xx คืน ๆ ละ xxx บาท/คน จํานวน xx คน   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการอบรม จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/วัน จํานวน xx วัน 

เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าสมุดบันทึกกิจกรรมตลอดปี Mind Diary  จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าเอกสารสรุปผลโครงการ จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xxx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ติดตัวไปใช้ได้ตลอดชีวิต ในการจัดการความเครียด ซึมเศร้า 
 2. เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากความเครียด ซมึเศร้า ในวัยรุ่น เช่นการฆ่าตัวตาย ทําร้ายตนเอง พฤติกรรม
ก้าวร้าว เกเร ใช้สารเสพติด และปัญหาทางเพศ 



7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนบุญวัฒนา 
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
        [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นักเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอ้วน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม นักเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอ้วน ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุม่เป้าหมาย คือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว จํานวน xx คน มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องโภชนาการท่ีเหมาะสมตามวัย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค การออกกําลังกาย และพัฒนา
ทางด้านอารมณ์ 
 2. เพ่ือสร้างบุคคลต้นแบบในโรงเรียนตามโครงการพิชิตพุง พิชิตอ้วน 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน จัดเตรียมป้ายการฝึกอบรม 
- จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 

 4. ดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 
  - อบรมให้ความรู้เร่ืองโภชนาการทีเ่หมาะสมตามวัย    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
  - อบรมให้ความรู้เร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภค  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
  - อบรมให้ความรู้เร่ืองการออกกําลังที่ถูกวิธี และฝึกปฏิบัติ   จํานวน 2 ช่ัวโมง 
  - จัดกิจกรรมออกกําลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ทุกเย็นวันจันทร์ – พฤหัสบดี จํานวน 40 นาที/วัน 
 5. ประเมินผลการดําเนินงาน 
  - สอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน 
  - ติดตามประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน และดูการเปล่ียนแปลง
ค่านํ้าหนักตัว เปรียบเทียบก่อนดําเนินกิจกรรมกับหลังดําเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้บริหาร 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 เดือนธันวาคม 2558 – เดือนสิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จํานวน xx ช่ัวโมง ๆ ละ xxx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรนําเต้น จํานวน xx ช่ัวโมง 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโต สมวัย ไม่เป็นโรคทุพโภชนาการ หรือ
โรคอ้วน 
 2. บุคคลต้นแบบในโรงเรียนสามารถขยายความรู้ด้านโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง ตลอดจนการ
ออกกําลังกาย พิชิตอ้วน ไปสู่ชุมชนต่อไป 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการท่ีเปน็รายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนบุญวัฒนา 
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
        [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จํานวน xx ช่ัวโมง ๆ ละ xxx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรนําเต้น จํานวน xx ช่ัวโมง 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโต สมวัย ไม่เป็นโรคทุพโภชนาการ หรือ
โรคอ้วน 
 2. บุคคลต้นแบบในโรงเรียนสามารถขยายความรู้ด้านโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง ตลอดจนการ
ออกกําลังกาย พิชิตอ้วน ไปสู่ชุมชนต่อไป 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงเรียนบุญวัฒนา 
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน 
        [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.3 กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตัวอย่าง 
กลุ่มวัยทํางาน 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเมินสุขภาพพ้ืนฐานเชิกรุกในกลุ่มประชาชนวัยทํางาน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ประเมินสุขภาพพ้ืนฐานเชิกรุกในกลุม่ประชาชนวัยทํางาน  ในปีงบประมาณ 2559  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคอ้วนลงพุงได้รับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  

2. เพ่ือให้ผูม้ีภาวะเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอ้วนลง
พุง ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
  - วิเคราะห์แปรผลการตรวจคัดกรอง เพ่ือหากลุ่มที่เป็นโรค นําไปดําเนินการส่งไปตรวจยืนยันและรบั
การรักษาต่อไป กลุ่มทีม่ีภาวะเส่ียงและกลุ่มปกติ นําไปเข้าสู่กระบวนการให้ความรู้ และเฝ้าระวัง 

- อบรมให้ความรู้ บรรยายเนือ้หา โดยวิทยากร ดังนี้ 
 - ความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - อันตรายที่เกดิจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  

  จํานวน 2 ช่ัวโมง  
 - แนวทางการป้องกันโรคและการบริโภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง จํานวน 1 ช่ัวโมง 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเมินสุขภาพพ้ืนฐานเชิกรุกในกลุ่มประชาชนวัยทํางาน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ประเมินสุขภาพพ้ืนฐานเชิกรุกในกลุม่ประชาชนวัยทํางาน  ในปีงบประมาณ 2559  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคอ้วนลงพุงได้รับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  

2. เพ่ือให้ผูม้ีภาวะเส่ียงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอ้วนลง
พุง ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
  - วิเคราะห์แปรผลการตรวจคัดกรอง เพ่ือหากลุ่มที่เป็นโรค นําไปดําเนินการส่งไปตรวจยืนยันและรบั
การรักษาต่อไป กลุ่มทีม่ีภาวะเส่ียงและกลุม่ปกติ นําไปเข้าสู่กระบวนการให้ความรู้ และเฝ้าระวัง 

- อบรมให้ความรู้ บรรยายเนือ้หา โดยวิทยากร ดังนี้ 
 - ความรู้เร่ืองโรคที่เกิดจากการพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - อันตรายที่เกดิจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  

  จํานวน 2 ช่ัวโมง  
 - แนวทางการป้องกันโรคและการบริโภคอาหารเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง จํานวน 1 ช่ัวโมง 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 
 - ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจนํ้าตาลในเลือด จาํนวน xx ชุด ๆ ละ xxx บาท เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา วันละ xxx บาท/คน จํานวน xx คน เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทกุคนได้รับการตรวจคัดกรองเบ้ืองต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง 
2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดโรคที่

เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพ่ือรับการรักษาที่ถูกต้อง ทํา
ให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รนุแรง   ทําใหป้ระหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.4 กลุม่วัยทํางาน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ  

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทํางาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสง่เสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางานเชิงรุก 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางานเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  
บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มประชาชนวัยทํางาน จํานวน xxx คน ได้รบัการตรวจ ดูแลสุขภาพช่องปาก 
และบริการทางทันตกรรมท่ีจาํเป็น 
  2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการดูแลสุขภาพในช่องปาก เหงือกและฟันท่ี
ถูกต้อง 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกําหนดการออกให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในพ้ืนที่ตาม
แผนที่กําหนดไว้ ผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นําชุมชน 
  - ตรวจสภาวะช่องปากให้กับกลุ่มประชาชนวัยทํางาน 
  - ใหค้วามรู้ด้านทันตสุขศึกษาและโภชนาการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
  - ฝึกทักษะการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
  - การให้บริการทันตกรรมที่จาํเป็นเบ้ืองต้น 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนวัยทํางาน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และเข้าถึงบริการทันตกรรมท่ีจาํเป็นเบ้ืองต้น 
2. ประชาชนวัยทํางาน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสขุภาพช่องปาก ลดโอกาสเกิดฟันผุและโรคปริทนต์ 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รบัอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.4 กลุม่วัยทํางาน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทํางาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ......การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทํางาน......................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ
 มองเห็นของประชาชนกลุ่มวัยทํางานตําบลนครชัยบุรินทร ์
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางการ มองเห็นของประชาชนกลุ่มวัยทํางานตําบลนครชัยบุรินทร ์ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มวัยทํางานในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น 
 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผดิปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพ่ือรักษาต่อ
ตามระบบ 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีปัญหาทางสายตา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับต้อ
กระจก ได้รับการสนับสนุนแว่นตาเพ่ือช่วยในการมองเห็น 
 4. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตา การใช้สายตาอย่างถูกวิธี 
 

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. เจ้าหน้าที่สว่นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง กําหนดปัญหา วางแผน 
กําหนดเป้าหมาย   จํานวนกลุ่มเป้าหมาย    และรูปแบบวิธีการดําเนินงาน โครงการการตรวจวัดและคัดกรอง ความ
ผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงานด้านบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นวิทยากร ดําเนินการตรวจคัด
กรอง วินิจฉัย และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตามกําหนดการ 
 4. ดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการให้ความรู้ด้านการใช้สายตา การรักษา ถนอมดวงตาแก่กลุ่มเป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการดําเนินการตรวจคัดกรองสายตาในกลุ่มเป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสรุปข้อมูลผลการตรวจคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายให้กับส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- นํากลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลการตรวจคัดกรองสายตาที่ไม่ปกติ พบแพทย์เพ่ือวินิจฉัย ให้คาํปรึกษา วาง

แนวทางการรักษา และให้ขอ้บ่งช้ีว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้แว่นสายตา 
- ดําเนินการประสานโรงพยาบาลจัดหาแว่นสายตาตามความจําเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ

วินิจฉัย และขอ้บ่งช้ีจากแพทย์ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้แว่นสายตา  
 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่าง เดือน เมษายน – มถิุนายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ 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 จ่ายใหต้ามผลการวินิจฉัย และข้อบ่งช้ีจากแพทย์ 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้สายตาอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงปัจจยัที่มีผลต่อการเส่ือมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสายตา 
 2. กลุ่มเป้าหมายไม่มีอุปสรรคด้านการประกอบอาชีพ จากข้อจํากัดจากการมองเห็น หรือปัญหาจากสายตา 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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) 
   7.3.4 กลุม่วัยทํางาน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ  

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทํางาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจคัดกรอง โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายรายบุคคล 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจคัดกรอง โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายรายบุคคล  ในปีงบประมาณ 2559  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายของการดําเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่ โรคซมึเศร้าและการฆ่าตัวตาย
รายบุคคล ได้รบัการคัดกรองแบบครอบคลมุทุกคน 
  2. เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
 3. เพ่ือค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการส่งต่อและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายเนื้อหา โดยวิทยากร ดังนี้ 
 - สอนทักษะการตรวจคัดกรองผู้มีภาวะเส่ียงฆ่าตัวตาย  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - การใหค้ําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่แกนนําสุขภาพป้องกันการฆ่าตัวตาย จํานวน 1 ช่ัวโมง  
 - กําหนดแผนการคัดกรองผู้มีภาวะเส่ียงฆ่าตัวตายในหมู่บ้าน  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการและออกดําเนินการตรวจคัดกรอง ร่วมกับ อสม.ตามโปรแกรมที่วางไว้โดย

ใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายรายบุคคล 
- สรุปผลการคดักรองแยกกลุ่มผู้ที่พบภาวะเส่ียงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
- บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยง 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจคัดกรอง โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายรายบุคคล 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจคัดกรอง โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายรายบุคคล  ในปีงบประมาณ 2559  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายของการดําเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ได้แก่ โรคซมึเศร้าและการฆ่าตัวตาย
รายบุคคล ได้รบัการคัดกรองแบบครอบคลมุทุกคน 
  2. เพ่ือค้นหากลุ่มเสี่ยงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
 3. เพ่ือค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการส่งต่อและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายเนื้อหา โดยวิทยากร ดังนี้ 
 - สอนทักษะการตรวจคัดกรองผู้มีภาวะเส่ียงฆ่าตัวตาย  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - การใหค้ําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่แกนนําสุขภาพป้องกันการฆ่าตัวตาย จํานวน 1 ช่ัวโมง  
 - กําหนดแผนการคัดกรองผู้มีภาวะเส่ียงฆ่าตัวตายในหมู่บ้าน  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการและออกดําเนินการตรวจคัดกรอง ร่วมกับ อสม.ตามโปรแกรมที่วางไว้โดย

ใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายรายบุคคล 
- สรุปผลการคดักรองแยกกลุ่มผู้ที่พบภาวะเส่ียงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต 
- บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรมคัดกรองความเสี่ยง 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทกุคนได้รับการตรวจคัดกรองเบ้ืองต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง 
2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดโรค

ซึมเศร้า ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพ่ือรับการรักษาที่ถูกต้อง ทําให้ไม่เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนที่รนุแรง   ทําใหป้ระหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.4 กลุม่วัยทํางาน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ  

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทํางาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและให้ความรู้รื่อง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีภาวะเส่ียงในกลุ่มวัยทาํงาน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   การป้องกันและให้ความรู้รือ่ง สารเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่
ผู้ที่มีภาวะเส่ียงในกลุ่มวัยทํางาน  ในปีงบประมาณ  2559  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือเป็นการรณรงค์ป้องกัน การแพร่ระบาด ของสารเสพติด ที่จะเข้าสู่ชุมชน 
2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของกองทุนฯ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การสรา้งเสริม

สุขภาพประชาชน 
 3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายห่างไกลจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่นการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การสูบบุหรี่ สารเสพติด 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ัง มอบหมายหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- อบรมกลุ่มเป้าหมาย บรรยายเนื้อหา โดยวิทยากร ดังนี้ 
 - ความรู้เร่ืองอันตรายจากการใช้สารเสพติด    จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคเอดส์  จํานวน 1 ช่ัวโมง  
 - ความรู้เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน  จํานวน 1 ช่ัวโมง 
 - พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน จํานวน 1 ช่ัวโมง 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  (วันประชุม) เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมง 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทกุคน มีสขุภาพแข็งแรงปราศจากโรค 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  
     [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.4 กลุม่วัยทํางาน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ  

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทํางาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มวัยทํางาน (สร้างสุขด้วยธรรม

ปัญญา) 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 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 (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยทํางาน ได้รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกน่ังสมาธิ กล่อมเกลาจิตใจ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน 
อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ ร่วมคิดร่วมทํา 
 3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มวัยทํางาน มีความสุขอย่างย่ังยืนโดยใช้มิติทางศาสนา หล่อหลอมและฝึกฝนให้มีแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่เป็นสุข 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นําชุมชน เผยแพรแ่นะนํา ชวนเชิญ
สมาชิกเพ่ิมเติม 
  - ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายจดัต้ังเป็นชมรม เพ่ือให้มีการบริหารจัดการในนามของคณะกรรมการการ
ชมรม 
  - ดําเนินการตามโครงการอย่างต่อเน่ือง สวดมนต์ ทําวัตรเช้า ทําบุญตักบาตร สนทนาธรรม ฝกึน่ัง
สมาธิ เดือนละ 2 ครั้ง เดินทางไปปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี  

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

8585 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทกุคนได้รับการตรวจคัดกรองเบ้ืองต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง 
2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดโรค

ซึมเศร้า ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพ่ือรับการรักษาที่ถูกต้อง ทําให้ไม่เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนที่รนุแรง   ทําใหป้ระหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละขอ้ยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารตําบลนครชัยบุรินทร ์
   7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.4 กลุม่วัยทํางาน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ  

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทํางาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 



7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

86 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้วยการแพทย์แผนไทย  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทํางานด้วยการแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  
เป็นเงิน xxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวัยทํางานในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxx คน ได้รับฟ้ืนฟูสุขภาพ
ร่างกายด้วยการนวดไทย ตามการวินิจฉัยหรือข้อบ่งช้ีของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามความจําเป็น 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันดําเนินงาน 

2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัคสาธารณสุข ผู้นาํชุมชน เป็นระยะ ๆ 

- สํารวจกลุม่เป้าหมายคือ กลุ่มวัยทํางาน ในพ้ืนท่ีตําบล 
     - จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ สื่อความรู้ต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ไวนิล การให้ความรู้เรื่องการ
นวดแผนไทย เพ่ือการรักษาฟ้ืนฟู 

- ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือวินิจฉัยว่าต้องได้รับการฟ้ืนฟูร่างกายด้วยการนวดแผนไทยหรือไม ่
- ใหสุ้ขศึกษาเรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพ่ือคลายกล้ามเนื้อในการทํางาน 
- ดําเนินการให้การฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายกลุ่มเป้าหมายทีม่ีผลการวินิจฉยั หรือข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 

ตามแนวทางการนวดแผนไทย โดยผู้ช่วยนวดไทย ที่ผ่านการอบรมหลักสตูร 330 ช่ัวโมง ขึ้นไป 
- บันทึกข้อมลูการให้บริการ เพ่ือประกอบการส่งสรุปผลการดําเนินงาน 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
     xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มวัยทํางานได้รับการการดูแลสุขภาพที่จําเป็นด้วยการนวดแผนไทย 
2. ประชาชนกลุ่มวัยทํางาน มีความรู้เรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพ่ือเป็นการคลายกล้ามเนื้อ ทาํให้

สามารถป้องกันโรคท่ีเกิดจากการทํางานได้ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.4 กลุม่วัยทํางาน 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ  

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทํางาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 



7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตัวอย่าง 
กลุ่มผู้สูงอายุ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มผูสู้งอายุ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   การคัดกรองความเส่ียงโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในกลุ่มผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ   2559 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูสู้งอายุ จํานวน xxx คน ได้รับการค้นหา และคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. เพ่ือคัดแยกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ 

 3. เพ่ือการป้องกันการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 ตรวจคัดกรองโรค 6 โรค 
   -  ตรวจและคัดกรองโรค 6 โรค (โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเขา่เสื่อม ,โรคตา
ต้อกระจก, โรคสมองเส่ือม, โรคซึมเศร้าและทันตสุขภาพ) 
  กิจกรรมที่ 2 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
   - จัดทําทะเบียนกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
   - เก็บความครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ตรวจเลือดประจําปีใน
รายที่ยังไม่ได้ตรวจ ประสานงานให้ได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลอําเภอ 
  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปรับพฤติกรรม เร่ืองอาหาร อารมณ์ ออกกําลังกาย สุราและบหุรี่ 
   - วิเคราะห์คามเส่ียงรายบุคคล ส่งต่อใหม้กีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนครชัยบุรินทร์ 
 



7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ 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 
 - ค่าเข็มเจาะน้าํตาลในเลือดปลายนิ้ว จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท
 - ค่าแถบตรวจนํ้าตาลในเลือด จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท
 - ค่าเคร่ืองตรวจนํ้าตาลในเลือดปลายนิ้ว จํานวน xx เครื่อง ๆ ละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองความเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสขุภาพที่เหมาะสม 
3. การเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดน้อยลง 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ 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 
 - ค่าเข็มเจาะน้าํตาลในเลือดปลายนิ้ว จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท
 - ค่าแถบตรวจนํ้าตาลในเลือด จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท
 - ค่าเคร่ืองตรวจนํ้าตาลในเลือดปลายนิ้ว จํานวน xx เครื่อง ๆ ละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองความเส่ียงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสขุภาพท่ีเหมาะสม 
3. การเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดน้อยลง 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายุด้วยการแพทย์แผนไทย  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ 
2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  
เป็นเงิน xxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ จาํนวน xxx คน ได้รับฟ้ืนฟูสุขภาพ
ร่างกายด้วยการนวดไทย ตามการวินิจฉัยหรือข้อบ่งช้ีของแพทย์ หรือเจา้หน้าที่สาธารณสุข 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามความจําเป็น 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันดําเนินงาน 

2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัคสาธารณสุข ผู้นาํชุมชน เป็นระยะ ๆ 

- สํารวจกลุม่เป้าหมายคือ กลุ่มผูสู้งอายุ ในพ้ืนที่ตําบล 
     - จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ สื่อความรู้ต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ไวนิล การให้ความรู้เร่ืองการ
นวดแผนไทย เพ่ือการรักษาฟ้ืนฟู 

- ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือวินิจฉัยว่าต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายด้วยการนวดแผนไทยหรือไม่ 
- ใหสุ้ขศึกษาเรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพ่ือคลายกล้ามเนื้อในการทํางาน 
- ดําเนินการให้การฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายกลุ่มเป้าหมายทีม่ีผลการวินิจฉยั หรือข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 

ตามแนวทางการนวดแผนไทย โดยผู้ช่วยนวดไทย ที่ผ่านการอบรมหลักสตูร 330 ช่ัวโมง ขึ้นไป 
- บันทึกข้อมลูการให้บริการ เพ่ือประกอบการส่งสรุปผลการดําเนินงาน 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มผูสู้งอายุ ได้รับการการดูแลสุขภาพที่จําเป็นด้วยการนวดแผนไทย 
2. ประชาชนกลุ่มผูสู้งอายุ มีความรู้เรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพ่ือเป็นการคลายกล้ามเนื้อ ทาํให้

สามารถป้องกันโรคท่ีเกิดจากการทํางานได้ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ
 มองเห็นของกลุ่มผูสู้งอายุตําบลนครชัยบุรินทร์ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์ 
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อง
ทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลนครชัยบุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
จํานวน xxx คน ได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็น 
 2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบความผดิปกติด้านการมองเห็นได้รับการส่งตัวเพ่ือรักษาต่อ
ตามระบบ 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองแล้ว พบว่ามีปัญหาทางสายตา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับต้อ
กระจก ได้รับการสนับสนุนแว่นตาเพ่ือช่วยในการมองเห็น 
 4. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตา การใช้สายตาอย่างถูกวิธี 
 

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. เจ้าหน้าที่สว่นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันประชุมศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง กําหนดปัญหา วางแผน 
กําหนดเป้าหมาย   จํานวนกลุ่มเป้าหมาย    และรูปแบบวิธีการดําเนินงาน โครงการการตรวจวัดและคัดกรอง ความ
ผิดปกติหรือความบกพร่องทางการ มองเห็นของนักเรียนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ประสานงานหน่วยงานด้านบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นวิทยากร ดําเนินการตรวจคัด
กรอง วินิจฉัย และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินงานตามกําหนดการ 
 4. ดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการให้ความรู้ด้านการใช้สายตา การรักษา ถนอมดวงตาแก่กลุ่มเป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการดําเนินการตรวจคัดกรองสายตาในกลุ่มเป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่หน่วยบริการสรุปข้อมูลผลการตรวจคัดกรองในกลุ่มเป้าหมายให้กับส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- นํากลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลการตรวจคัดกรองสายตาที่ไม่ปกติ พบแพทย์เพ่ือวินิจฉัย ให้คาํปรึกษา วาง

แนวทางการรักษา และให้ขอ้บ่งช้ีว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้แว่นสายตา 
- ดําเนินการประสานโรงพยาบาลจัดหาแว่นสายตาตามความจําเป็นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการ

วินิจฉัย และขอ้บ่งช้ีจากแพทย์ พร้อมให้คําแนะนําการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการใช้แว่นสายตา  
 5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
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4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่าง เดือน เมษายน – มถิุนายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ 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 จ่ายใหต้ามผลการวินิจฉัย และข้อบ่งช้ีจากแพทย์ 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. กลุ่มเป้าหมายมีการใช้สายตาอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงปัจจยัที่มีผลต่อการเส่ือมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสายตา 
 2. กลุ่มเป้าหมายไม่มีอุปสรรคด้านการใช้ชีวิตประจําวัน จากข้อจํากัดจากการมองเห็น หรือปัญหาจากสายตา 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุม่คน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่ผู้สูงอายุ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผูสู้งอายุตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายแก่ผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  เป็นเงิน xxxxx บาท  โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ จาํนวน xxx คน มีความรู้เร่ืองการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพ ลดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมทีักษะในการออกกําลังกายแบบลีลาศที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
วัย 
 3. เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันดําเนินงาน 

2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

 - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข ผูน้ําชุมชน แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
ทราบแผนการดําเนินงาน 

 - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในกลุม่ผู้สูงอายุ 
ร่วมกับการเน้นปรับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการออกกําลังกายเป็นประจํา 

 - จัดกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพผู้สูงอายุ โดยการลีลาศสัปดาห์ละ 3 วัน คือทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุทุก 3 เดือน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าจัดทําแผ่นพับคู่มือการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จํานวน xxx ฉบับ ๆ ละ xx บาท เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนครูฝึกสอนลลีาศเพ่ือสุขภาพ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้สูงอายุ มคีวามรู้ในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม 
2. ผูสู้งอายุมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผูสู้งอายุตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  
     [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าจัดทําแผ่นพับคู่มือการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จํานวน xxx ฉบับ ๆ ละ xx บาท เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนครูฝึกสอนลลีาศเพ่ือสุขภาพ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้สูงอายุ มคีวามรู้ในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม 
2. ผูสู้งอายุมีสขุภาพร่างกายแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผูสู้งอายุตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  
     [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผูสู้งอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 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 (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผูสู้งอายุ ได้รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกน่ังสมาธิ กล่อมเกลาจิตใจ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน 
อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ ร่วมคิดร่วมทํา 
 3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ มีความสขุอย่างย่ังยืนโดยใช้มิติทางศาสนา หล่อหลอมและฝึกฝนให้มีแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่เป็นสุข 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นําชุมชน เผยแพรแ่นะนํา ชวนเชิญ
สมาชิกเพ่ิมเติม 
  - ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายจดัต้ังเป็นชมรม เพ่ือให้มีการบริหารจัดการในนามของคณะกรรมการการ
ชมรม 
  - ดําเนินการตามโครงการอย่างต่อเน่ือง สวดมนต์ ทําวัตรเช้า ทําบุญตักบาตร สนทนาธรรม ฝกึน่ัง
สมาธิ เดือนละ 2 ครั้ง เดินทางไปปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี  

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทกุคนได้รับการตรวจคัดกรองเบ้ืองต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง 
2. ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดโรค

ซึมเศร้า ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพ่ือรับการรักษาที่ถูกต้อง ทําให้ไม่เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนที่รนุแรง   ทําใหป้ระหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละขอ้ยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารตําบลนครชัยบุรินทร ์
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทกุคนได้รับการตรวจคัดกรองเบ้ืองต้นและรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง 
2. ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตาม ดูแลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการเกิดโรค

ซึมเศรา้ ประชาชนกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการดูและส่งต่อเพ่ือรับการรกัษาที่ถูกต้อง ทําให้ไม่เกิดภาวะ 
แทรกซ้อนที่รนุแรง   ทําใหป้ระหยัดค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและประชาชน 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารตําบลนครชัยบุรินทร ์
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารสว่นตําบลนครชัยบุรินทร์    
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย   ในปีงบประมาณ  2559  โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและต้อกระจกในผูสู้งอายุ 
 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาและติดตามความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย 
 3. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และเข้าใจเรื่อง
สุขภาพจิต สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและติดตามดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้
อย่างเหมาะสม  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ในเร่ืองงานสุขภาพจิต โรคหลอดเลือดสมอง การ
ตรวจคัดกรองตาต้อกระจก และการใช้แบบคัดกรองต่าง ๆ ได้แก ่
   - การใช้แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
   - การใช้แบบคัดกรองโรคตาต้อกระจก 
   - การใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดําเนินการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ โดยใช้
แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) คัดกรองตาต้อกระจก โดยวิธีการวัดสายตา
ด้วยแผ่นวัดสายตา e-chart และคัดกรองภาวะซึมเศร้า ด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
   - 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 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

   - แบบประเมินภาวะซึมเศร้า ถ้าพบค่าคะแนนต้ังแต่  1 ข้อ ขึ้นไป ใหส้่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลระดับอําเภอต่อไป 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขออกเย่ียมบ้าน เพ่ือติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเส่ียงโรค
หลอดเลือดสมอง 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แบบคัดกรอง 

2. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง  
3. ผู้มีปัญหาสขุภาพจิต สามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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 กลุ่มผูสู้งอายุ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ชมรมจิตอาสาฯ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    ชมรมจิตอาสาตําบลนครชัยบุรินทร ์   มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  ชมรมจิตอาสาฯ ดูแลสขุภาพผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  
บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือเย่ียมให้การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการทีข่าดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผูพิ้การ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - จิตอาสาฯ สาํรวจข้อมูลผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการเพ่ิมเพื่อจัดตารางออกเย่ียม 

- จัดเตรียมชุดอาหารสาธิตฯ และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเย่ียม 
- ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามตารางหรือปรับตามความเหมาะสม 
- ประเมินสภาวะสุขภาพจิตผู้ป่วยเร้ือรัง/ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามแบบประเมินสุขภาพจิต 2Q และ

9Q 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าจ้างเหมารถนําสมาชิกจิตอาสาฯ ออกเย่ียมบ้าน 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแลโดยชมรมจิตอาสาฯ และทีม
สุขภาพ  ไม่น้อยกว่า 50 คน  

2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ ที่ได้รับการเยี่ยมโดยชมรมจิตอาสาฯ ดีขึ้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมจิตอาสาตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  
     [ข้อ 7(2)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนจดัต้ังศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการและผูด้้อยโอกาสในพ้ืนที่ 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมสนับสนุนจัดต้ัง
ศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที ่ ในปีงบประมาณ 2559  โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้มีศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที ่
 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการผูด้้อยโอกาสในพ้ืนที่ ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ประชุมร่วมกับหน่วยงาน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพื่อดําเนินการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยให้มีสถานทีดํ่าเนินงานที่ถาวร 
  - กําหนดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  - กําหนดระเบียบการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 
  - ดําเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์ฯ ขึ้นมา 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนจดัต้ังศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการและผูด้้อยโอกาสในพ้ืนที่ 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมสนับสนุนจัดต้ัง
ศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที ่ ในปีงบประมาณ 2559  โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้มีศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟู และพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที ่
 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการผูด้้อยโอกาสในพ้ืนที่ ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ประชุมร่วมกับหน่วยงาน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือดําเนินการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยให้มีสถานทีดํ่าเนินงานที่ถาวร 
  - กําหนดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  - กําหนดระเบียบการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 
  - ดําเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์ฯ ขึ้นมา 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 จาํนวน 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. เกิดศูนย์ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ 
2. ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาสในพ้ืนที่ ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศนูย์เด็กเล็ก/ผู้สงูอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 

   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
    7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) .............สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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โครงการตัวอย่าง 
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผูป่้วยโรคเรื้อรัง 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารสว่นตําบลนครชัยบุรินทร์    
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
ในปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 2. เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูค้วามเข้าใจในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง สามารถประเมินภาวะเส่ียง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยอาศัยแบบประเมิน โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ในเร่ือง โรคหลอดเลือดสมอง  ได้แก ่
   - การใช้แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดําเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
โดยใช้แบบประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  
   - การคัดกรองประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) พบว่า
ถ้ามีความเสี่ยงสูง หรือสูงมาก นําผู้ป่วยมารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายบุคคล 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้าน เพ่ือติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเส่ียงโรค
หลอดเลือดสมอง 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แบบคัดกรอง 

2. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง  
3. ผู้มีปัญหาสขุภาพจิต สามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแตล่ะข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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) 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 

  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................... 
 

 



7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แบบคัดกรอง 

2. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรังได้รับการคัดกรองตามแบบคัดกรอง  
3. ผู้มีปัญหาสขุภาพจิต สามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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) 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 

  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารสว่นตําบลนครชัยบุรินทร์    
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป่้วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส 
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์เป็นเงิน xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือเย่ียมให้การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการทีข่าดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผูพิ้การ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - สํารวจข้อมลูผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผูพิ้การเพ่ิมเพื่อจัดตารางออกเย่ียม 

- จัดเตรียมชุดอาหารสาธิตฯ และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเย่ียม 
- ออกเย่ียมผู้ป่วยตามตารางหรือปรับตามความเหมาะสม 
- ประเมินสภาวะสุขภาพจิตผู้ป่วยเร้ือรัง/ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามแบบประเมินสุขภาพจิต 2Q และ

9Q 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

- ค่าเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน  xx  มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าจ้างเหมารถนําเจ้าหน้าที่ออกเย่ียมบ้าน 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแล 
 2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการ ที่ได้รับการเยี่ยมดีขึ้น ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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) 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

- ค่าเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน  xx  มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าจ้างเหมารถนําเจ้าหน้าที่ออกเย่ียมบ้าน 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแล 
 2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการ ที่ได้รับการเยี่ยมดีขึ้น ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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) 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาสาสมัครฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารสว่นตําบลนครชัยบุรินทร์    
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  อาสาสมัครฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   ในปีงบประมาณ  2559   
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็น
เงิน xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่บ้าน 
 3. เพ่ือให้อาสาสมัครฟ้ืนฟูผูป่้วยอัมพฤกษ์อัมพาต มีความรู้และทกัษะในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - สํารวจและจดัทําทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร ์
  - ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับสมัครอาสาสมัครฟ้ืนฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต จํานวน 20 คน 
โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทีม่ีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทย 
  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต จํานวน 1 วัน 
  - ประชุมช้ีแจงอาสาสมัครฟ้ืนฟูอัมพฤกษ์อัมพาต ให้ทราบถึงแนวทางการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ที่บ้านอย่างต่อเน่ือง 
  - อาสาสมัครฟ้ืนฟูอัมพฤกษ์อัมพาต ให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองเดือนละ 1 ครั้ง และให้คําแนะนํา
การดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยและญาติ 
  - ติดตามประเมินผลการให้บริการฟ้ืนฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ของอาสาสมัครฟ้ืนฟูฯ ทุก 1 เดือน 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน โดยสอบถามอาสาสมัครฟ้ืนฟูอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วย ญาติ และประเมิน
คุณภาพชีวิต 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

112 7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนอาสาสมัครฟ้ืนฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต จํานวน xx คน ๆ ละ xx ครั้ง ๆ ละ xx ช่ัวโมง ๆ ละ  

  xx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาสาสมัครฟ้ืนฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต มีความรู้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบ้ืองต้น และสามารถออกไปทํา
กายภาพบําบัดได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต และญาติมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากอาสาสมัครฟ้ืนฟู 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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) 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์   มีความประสงค์จะ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ  
2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
 2. เพ่ือคัดแยกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพ 
 3. เพ่ือป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรปูแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - รวบรวมรายช่ือกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
  - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นําชุมชนให้มารับบริการ
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามกําหนดนัดหมาย 
  - แจ้งกําหนดการออกปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการ 
  - เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมแล้ว 
ออกปฏิบัติงานตามแผนเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เข้าสู่แถบวัดนํ้าตาลด้วยเครื่อง DTX และตรวจคัดกรองความดันโลหิต
สูงด้วยเครื่องวัดแบบดิจิตอล ทําการแปรผล หากพบความผิดปกติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เพ่ือออกเย่ียม 
  - สร้างระบบสง่ต่อในรายท่ีพบความผิดปกติของค่านํ้าตาลและค่าความดันโลหิต ส่งต่อให้
โรงพยาบาลระดับอําเภอ เพ่ือตรวจวินิจฉัยยืนยันและขึ้นทะเบียน 
  - ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาและวินิจฉัยยืนยันจากโรงพยาบาลระดับอําเภอ 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 
 - ค่าอาหารกลางวันอาสาสมัครสาธารณสุขออกเย่ียมบ้าน จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ 
   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าแถบตรวจระดับนํ้าตาล จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าอุปกรณ์เจาะเลือด จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xxx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานแความดันโลหิตสูง อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ป่วยโรคเรือ้รังที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง 
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รบัการเยี่ยมจาก

เจ้าหน้าที่อย่งต่อเน่ือง 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................... 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ด้วยการแพทย์
แผนไทย  

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยการแพทย์แผนไทย  ในปี 
งบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนคร
ชัยบุรินทร์  เป็นเงิน xxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รังในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ จํานวน xxx คน ได้รับฟ้ืนฟู
สุขภาพร่างกายด้วยการนวดไทย ตามการวินิจฉัยหรือข้อบ่งช้ีของแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขตามความจําเป็น 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันดําเนินงาน 

2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัคสาธารณสุข ผู้นาํชุมชน เป็นระยะ ๆ 

- สํารวจกลุม่เป้าหมายคอื กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง ในพ้ืนที่ตําบล 
     - จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ สื่อความรู้ต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ ไวนิล การให้ความรู้เร่ืองการ
นวดแผนไทย เพ่ือการรักษาฟ้ืนฟู 

- ตรวจสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือวินิจฉัยว่าต้องได้รับการฟ้ืนฟูร่างกายด้วยการนวดแผนไทยหรือไม่ 
- ใหสุ้ขศึกษาเรื่องการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพ่ือคลายกล้ามเนื้อในการทํางาน 
- ดําเนินการให้การฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายกลุ่มเป้าหมายทีม่ีผลการวินิจฉยั หรือข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 

ตามแนวทางการนวดแผนไทย โดยผู้ช่วยนวดไทย ที่ผ่านการอบรมหลักสตูร 330 ช่ัวโมง ขึ้นไป 
- บันทึกข้อมลูการให้บริการ เพ่ือประกอบการส่งสรุปผลการดําเนินงาน 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2558 – สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบของตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง ได้รับการการดูแลสุขภาพที่จําเป็นด้วยการนวดแผนไทย 
2. ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง มีความรู้เร่ืองการบริหารอวัยวะในร่างกาย เพ่ือเป็นการคลายกล้ามเนื้อ ทํา

ให้สามารถป้องกันโรคท่ีเกิดจากการทํางานได้ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ...........สนับสนุนส่งเสริมดูแลผูป่้วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์แผนไทย........... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตัวอย่าง 
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารสว่นตําบลนครชัยบุรินทร์    
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ  
2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือดูแลสุขภาพผู้พิการให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมา
โดยเฉพาะ 
 2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะใหแ้ก่ คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ในการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 3. เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - สํารวจและจดัทําทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ ในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร ์
  - ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับสมัครอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ 
จํานวน 20 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทย 
  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ จํานวน 1 วัน 
  - ประชุมช้ีแจงอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ให้ทราบถึงแนวทางการดูแล
และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ที่บ้านอย่างต่อเน่ือง 
  - อาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองเดือนละ 1 ครั้ง 
และให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนแก่คนพิการ ญาติ และผูดู้แลคนพิการ 
  - ติดตามประเมินผลการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ของอาสาสมัครฟ้ืนฟูฯ 
ทุก 1 เดือน 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน โดยสอบถามอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ คนพิการ
และทุพพลภาพ ญาติ และประเมินคุณภาพชีวิต 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์    
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ  
2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือดูแลสุขภาพผู้พิการให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมา
โดยเฉพาะ 
 2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะใหแ้ก่ คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ ในการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 3. เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนพิการ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - สํารวจและจดัทําทะเบียนข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ ในพ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร ์
  - ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับสมัครอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทพุพลภาพ 
จํานวน 20 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทย 
  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ จํานวน 1 วัน 
  - ประชุมช้ีแจงอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทพุพลภาพ ให้ทราบถึงแนวทางการดูแล
และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ที่บ้านอย่างต่อเน่ือง 
  - อาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองเดือนละ 1 ครั้ง 
และให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนแก่คนพิการ ญาติ และผูดู้แลคนพิการ 
  - ติดตามประเมินผลการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ ของอาสาสมัครฟ้ืนฟูฯ 
ทุก 1 เดือน 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน โดยสอบถามอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทพุพลภาพ คนพิการ
และทุพพลภาพ ญาติ และประเมินคุณภาพชีวิต 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทพุพลภาพ จํานวน xx คน ๆ ละ xx ครั้ง ๆ ละ xx 

  ช่ัวโมง ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. อาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ มีความรู้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบ้ืองต้น และ
สามารถออกไปทํากายภาพบําบัดได้อย่างถูกต้อง 

2. คนพิการ ญาติ และผู้ดูแลคนพิการ มีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากอาสาสมัคร
ฟ้ืนฟู 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยใหเ้ลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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) 
   7.3.6 กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.6  กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

   7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารสว่นตําบลนครชัยบุรินทร์    
มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป่้วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส 
ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์เป็นเงิน xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือเย่ียมให้การดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการทีข่าดผู้ดูแลและปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 

2. เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผูพิ้การ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - สํารวจข้อมลูผู้ป่วยเร้ือรัง/ ผู้สูงอายุและผูพิ้การเพ่ิมเพื่อจัดตารางออกเย่ียม 

- จัดเตรียมชุดอาหารสาธิตฯ และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเย่ียม 
- ออกเย่ียมผู้ป่วยตามตารางหรือปรับตามความเหมาะสม 
- ประเมินสภาวะสุขภาพจิตผู้ป่วยเร้ือรัง/ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามแบบประเมินสุขภาพจิต 2Q และ

9Q 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

- ค่าเคร่ืองด่ืม สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มือ้ จํานวน  xx  มื้อ   
  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าจ้างเหมารถนําเจ้าหน้าที่ออกเย่ียมบ้าน 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ป่วยเรื้อรัง/ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ด้อยโอกาส ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแล 
 2. คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการ ที่ได้รับการเยี่ยมดีขึ้น ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 

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) 
   7.3.6 กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.6  กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

   7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสง่เสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์   มีความประสงค์จะ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ ในปีงบประมาณ  
2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้ผู้พิการและทุพพลภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก  

2. เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้พิการและทพุพลภาพ มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

3. เพ่ือให้ผู้พิการและทุพพลภาพ ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากท่ีต้องรักษาเร่งด่วน ได้รับการรักษา 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินโครงการบูรณาการงานส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลนครชัยบุรินทร ์
  - ประชุมช้ีแจงโครงการ แก่คณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุตําบลนครชัยบุรินทร์ 
  - ถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานตามโครงการแก่อาสาสมัครสาธารณสขุ 
  - ใหค้วามรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะการแปรงฟัน การใช้อุปกรณ์การดูแลสขุภาพช่องปากอย่างถูกวิธี 
  - ออกติดตามเย่ียมบ้านให้ความรู้ และฝึกทกัษะการดูแลสขุภาพช่องปากอย่างถูกวิธี ให้แก่คนพิการ
ญาติ และผู้ดูแล 
  - ตรวจสุขภาพช่องปากและให้บริการทันตกรรมป้องกัน โดยการเคลือบฟลูออไรด์กลุ่มคนพิการและ
ทุพพลภาพ 
  - คัดกรองสภาวะช่องปากและรักษาในรายท่ีพบปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยจัดทําช่องทางด่วนให้กับ
คนพิการและทุพพลภาพ ที่ต้องการรับการรักษาทุกวันที่ 7 ของเดือน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คนพิการและทุพพลภาพ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และเข้าถึงบริการทันตกรรมที่จําเป็นเบ้ืองต้น 
2. คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก ลดโอกาสเกิด

ฟันผุและโรคปริทนต์ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.6 กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.6  กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

   7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การสง่เสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์   มีความประสงค์จะ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพกลุ่มคนพิการและทุพพลภาพด้วยการแพทย์แผน
ไทย ในปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้ผู้พิการและทุพพลภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างเท่าเทียม
กัน  

2. เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้พิการและทพุพลภาพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยบริการแพทย์แผนไทย  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - สํารวจกลุม่คนพิการและทพุพลภาพในพื้นที่ 
  - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และแพทย์แผนไทย ร่วมกนัประเมินสมรรถภาพคน
พิการและทุพพลภาพ 
  - แบ่งกลุม่เป้าหมายจากการประเมินสมรรถภาพคนพิการและทุพพลภาพ เพ่ือวางแผนการให้บริการ 
  - ให้บริการเชิงรุกเพ่ือการรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามแผนการ
ดูแลในแต่ละกลุ่ม ด้วยการแพทย์แผนไทย 
  - ให้บริการในสถานบริการ เพ่ือการรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตาม
แผนการดูแลในแต่ละกลุ่ม ด้วยการแพทย์แผนไทย กรณีเดินทางมารับบริการได้ 
  - ทีมสหวิชาชีพออกติดตามเยี่ยและประเมินสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมายซ้าํ 
 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2559 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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/ม้ือ จํานวน xx  มื้อ   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ในราคาตารางเมตรละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนบริการ แพทยแ์ผนไทย ผู้ช่วยนวดแผนไทย ตามที่ให้บริการ จํานวน xxx ราย ๆ ละ xx บาท 
   เป็นเงิน  xxxxx  บาท  
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. มีบริการแพทย์แผนไทย นวด ประคบ ในชุมชนแก่คนพิการและทุพพลภาพ อย่างทั่วถึง 
2. คนพิการและทุพพลภาพ ได้รับการฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้น 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.6 กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.6  กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

   7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จิตอาสาดูแลคนพิการและทุพพลภาพ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน    โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์  มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  จิตอาสาดูแลคนพิการและทพุพลภาพ ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxx  บาท   โดยมี
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจ มทีัศนะคติที่ดีในการดูแลคนพิการที่เจ็บป่วยในครอบครัว
และชุมชน 

2. เพ่ือให้คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และขาดการดูแล  มผีูใ้ห้การดูแล       
3. เพ่ือให้คนพิการ  สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                        
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้คนพิการ  โดยการจัดให้มีศูนย์การดูแลในชุมชน  และกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

ในการดูแลคนพิการ                                                                                                                                    
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - จัดการอบรมเชิงปฏิบัตการ เร่ืองการดูแลคนพิการและทพุพลภาพที่บ้าน โดยวิทยากร บรรยายใน
หัวข้อ ดังนี้ 
   - การทําแผล, การดูดเสมหะ, การให้อาหารทางสายยางและการพลิกตะแคงตัว การป้องกัน
แผลกดทับ โดยมีพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา      จํานวน 1.5 ช่ัวโมง 
              - การทําอาหารผสม, การปรุงอาหาร และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยมี 
โภชนากรเป็นพี่เลี้ยงให้คําแนะนํา        จํานวน 1.5 ช่ัวโมง 
              - การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการเคลื่อนย้ายผู้พิการและทุพพลภาพ โดยมี นักกายภาพบําบัด
เป็นพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนํา         จํานวน 1.5 ช่ัวโมง 

- ออกให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังและผูพิ้การ ที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพร่วมกับแกนนําอาสาสมัคร
สาธารณสุขผู้ดูแลผู้ป่วย 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจ และมทีัศนะคติที่ดีในการดูแลคนพิการที่เจบ็ป่วยในครอบครัวและ
ชุมชน 

2. คนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และขาดการดูแล  มีผูใ้ห้การดูแล สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                                                        

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพ่ือให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/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) 
   7.3.6 กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
  7.4.6  กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 

   7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

128 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตัวอย่าง 
กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
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2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
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4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
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5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนตําบลนครชัยบุรินทร์  ในปีงบประมาณ 2559  โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1.เพ่ือดําเนินการให้สถานทีส่าธารณะในชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
 2. เพ่ือรณรงค์และช่วยให้สมาชิกในชุมชนเลิกบุหรี่ได้ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 ต้ังคณะทํางานชุมชนปลอดบุหรี่ โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคณะทํางาน 
  1.1 ประชุมคณะทํางาน จํานวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ เช่น คณะกรรมการ

หมู่บ้าน  อสม./เจ้าหน้าที่รพ.สต.  แกนนําชุมชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน  
 กิจกรรมที่ 2 สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุม่เป้าหมายด้วยแบบสํารวจก่อนและหลังการดําเนินงาน

โครงการ (ใช้แบบฟอร์มการเกบ็ข้อมูล) และคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
  2.1 เก็บข้อมลูชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูล อสม./เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข (จนท.รพ.สต.) ลงเก็บ

ข้อมูลการการบริโภคยาสูบในชุมชนนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจมาวิเคราะห์เพ่ือหาปัญหาการบริโภคยาสูบในชุมชน
ละติดตามประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นชุมชนปลอดบุหรี่ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย จัด 
โซนนิ่งเขตสูบบุหรี่/ไม่สูบบุหร่ี 

3.1 จัดทํานโยบายและประกาศ ชุมชนปลอดบุหรี่ 
3.2 จัดประชุมสมาชิกชุมชน เพ่ือแจ้งเร่ืองการดําเนินงานตามโครงการ 
3..3 จัดระบบเฝ้าระวังโดยแกนนําชุมชน อาสาสมัคร อสม. 
3.4 ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เช่น ร้านค้าในชุมชนห้ามขายบุหรี่  

แก่เด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี การห้ามติดป้ายโฆษณาบุหรี่ 
 กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และค่านิยมที่ถูกต้อง โดยให้

สอดคล้องกับปัญหาและวิถวัีฒนธรรมของชุมชน อย่างน้อย 2 ครั้ง 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

  4.1.จัดมุมความรู้ในห้องสมุดประชาชน ศาลาวัด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ร้านค้า
ในชุมชน ใหม้สีื่อ หนังสือ ทีใ่ห้ความรู้แก่คนที่มีการศึกษาและวัยต่างๆ 

  4.2. จัดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่สอดคล้องกับงานบุญ ประเพณี หรือเทศกาลต่างๆ เช่น วันงด
สูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. สงกรานต์ปลอดบุหรี่  และวันสําคญัทางประเพณีหรือเทศกาลต่างๆรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่” 

กิจกรรมที่ 5 การช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยวิธีการต่างๆ 
  5.1 ร่วมมือกับ รพ.สต. /รพช./ ที่มีคลินิกเลกิบุหรี่  

5.2 เยี่ยมบ้านให้กําลังใจแก่ผูท้ี่เลิกบุหรี ่
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 จาํนวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารแบบเก็บข้อมูล  จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 กิจกรรมที่ 3 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าป้ายประกาศนโยบาย จํานวน xxx ป้าย ๆ ละ xxx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการรณรงค์  จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกา จาํนวน 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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

131130 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

  4.1.จัดมุมความรู้ในห้องสมุดประชาชน ศาลาวัด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ร้านค้า
ในชุมชน ใหม้สีื่อ หนังสือ ทีใ่ห้ความรู้แก่คนที่มีการศึกษาและวัยต่างๆ 

  4.2. จัดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่สอดคล้องกับงานบุญ ประเพณี หรือเทศกาลต่างๆ เช่น วันงด
สูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. สงกรานต์ปลอดบุหรี่  และวันสําคญัทางประเพณีหรือเทศกาลต่างๆรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่” 

กิจกรรมที่ 5 การช่วยเลิกบุหรี่ ด้วยวิธีการต่างๆ 
  5.1 ร่วมมือกับ รพ.สต. /รพช./ ที่มีคลินิกเลกิบุหรี่  

5.2 เย่ียมบ้านให้กําลังใจแก่ผูท้ี่เลิกบุหรี ่
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน 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 จาํนวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารแบบเก็บข้อมูล  จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 กิจกรรมที่ 3 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน สําหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดําเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ   

  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าป้ายประกาศนโยบาย จํานวน xxx ป้าย ๆ ละ xxx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการรณรงค์  จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกา จาํนวน 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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าป้ายรณรงค์ จํานวน xxx ป้าย ๆ ละ xxx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการรณรงค์  จํานวน xx ชุด ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ xxx บาท      เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 กิจกรรมที่ 5 งบประมาณ จํานวน xxxxxx บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารเอกสารให้ความรู้  จํานวน xxx ชุด ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ชุมชนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดละเลิกบุหรี่ 
 2. มีคนต้นแบบในชุมชนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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 กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2559  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนคิดหาวิธีในการจัดการขยะของตนเองให้เหมาะสมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนช่วยกันสํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลายด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 3. เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรมการกําจัดขยะและการปรบัปรุงสิ่งแวดล้อม 
  1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกและการจัดการขยะในครัวเรือน และการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ทุกหมู่บ้านทีป่ระชุมผู้นําชุมชน พร้อมคัดเลือกตัวแทนครอบครัวและผู้สงูอายุที่ยินดีเลี้ยง
ปลาหางนกยูงเป็นแหล่งขยายพันธ์ุให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  2. จัดเตรียมสือ่การจัดการขยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการขยะเปียก(ด้วยการหมักในวงปูน) 
และการแยกขยะแห้งเพ่ือการนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (การจัดเก็บและกําจัดด้วยถังขยะแยกประเภท และการแปร
รูปขยะให้เป็นประโยชน์) กําจัดขยะแห้งด้วยการเผา (ด้วยท่อขนาดเล็ก) ตามแบบที่แนบมาท้ายนี้ 
  3. แต่งต้ังคณะทํางาน อสม. และตัวแทนครวัเรือนหรือผู้นําที่สนใจและมคีวามสามารถในการทํางาน
ด้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางทํางานร่วมกัน 
  4. จัดอบรมใหค้วามรู้และหาแนวทางในการจัดการขยะและการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 
ป. และการจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม ตามสื่อการสอนท่ีเตรียมไว้ในข้อ 2 แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมระหว่างเจ้าของบ้านและ
คณะทํางาน เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ 
  5. ติดตามการเลี้ยงปลาหางนกยูงแต่ละบ้านท่อาสาเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาหางนกยูง 
  6. ตรวจประเมินบ้านจัดการขยะรอบที่ 2 เพ่ือค้นหาข้อดีของการจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อม
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครวัที่เข้าร่วมโครงการ และสุ่มตรวจลูกนํ้ายุงลาย 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ 2559  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนคิดหาวิธีในการจัดการขยะของตนเองให้เหมาะสมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนช่วยกันสํารวจและกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลายด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 3. เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรมการกําจัดขยะและการปรบัปรุงสิ่งแวดล้อม 
  1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการควบคุมโรคไข้เลือดออกและการจัดการขยะในครัวเรือน และการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน ทุกหมู่บ้านทีป่ระชุมผู้นําชุมชน พร้อมคัดเลือกตัวแทนครอบครัวและผู้สงูอายุที่ยินดีเลี้ยง
ปลาหางนกยูงเป็นแหล่งขยายพันธ์ุให้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
  2. จัดเตรียมสือ่การจัดการขยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการขยะเปียก(ด้วยการหมักในวงปูน) 
และการแยกขยะแห้งเพ่ือการนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (การจัดเก็บและกําจัดด้วยถังขยะแยกประเภท และการแปร
รูปขยะให้เป็นประโยชน์) กําจัดขยะแห้งด้วยการเผา (ด้วยท่อขนาดเล็ก) ตามแบบที่แนบมาท้ายนี้ 
  3. แต่งต้ังคณะทํางาน อสม. และตัวแทนครวัเรือนหรือผู้นําที่สนใจและมคีวามสามารถในการทํางาน
ด้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางทํางานร่วมกัน 
  4. จัดอบรมใหค้วามรู้และหาแนวทางในการจัดการขยะและการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 
ป. และการจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม ตามสื่อการสอนท่ีเตรียมไว้ในข้อ 2 แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของบ้านให้เหมาะสมระหว่างเจ้าของบ้านและ
คณะทํางาน เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ 
  5. ติดตามการเลี้ยงปลาหางนกยูงแต่ละบ้านท่อาสาเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลาหางนกยูง 
  6. ตรวจประเมินบ้านจัดการขยะรอบที่ 2 เพ่ือค้นหาข้อดีของการจัดการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพร้อม
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครวัที่เข้าร่วมโครงการ และสุ่มตรวจลูกนํ้ายุงลาย 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

  7. ประชุมสัมพันธ์บ้านที่เข้าร่วมโครงการและสามารถเป็นบ้านจัดการขยะแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน และในที่ประชุม ระดับหมู่บ้านและตําบล 
  กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  1. เปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่ยินดีเลี้ยงปลาหางนกยูงเป็นแหล่งขยายพันธ์ุพร้อมการนําไปปล่อยตาม
แหล่งนํ้าให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายรับผิดชอบ (ผู้สูงอายุอาสาเลี้ยงปลาหางนกยูง) 
  2. จัดอบรมการค้นหาแหล่งเพาะพันธ์ุลูกนํ้ายุงลาย และการกําจัดแหล่งที่ถูกวิธี 

 3. ประกาศผลเลี้ยงปลาหางนกยูงของผู้สูงอายุ ผลการค้นหาแหล่งของมิสเตอร์ไข้เลือดออก ประจํา
สัปดาห์ ทางหอกระจายข่าวแต่ละหมู่บ้าน  ในตอนเช้าหรือเย็น ก่อนวันศุกร์บ่าย ซึ่งเป็นวันรณรงค์กําจัดลูกนํ้ายุงลาย
ประจําสัปดาห์  

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าป้ายไวนิลโครงการ “กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก” ขนาด 1.5 x 2.5 เมตร 

  ตารางเมตรละ xxx บาท        เป็นเงิน xxx บาท 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ประชุมช้ีแจง ผู้เกี่ยวข้อง และคักเลือกครอบครัวเข้าร่วมโครงการ “กําจัดขยะ 
  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก”) จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ   จํานวน xx มื้อ 
          เป็นเงิน xxx บาท 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการประชุมคณะทํางาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ 

           เป็นเงิน xxx บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน ในการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ เร่ืองความรู้และการจัดการขยะการควบคุมโรคไข้เลือด 
   ออกด้วยหลัก 5 ป. และการจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม จํานวน xx 

  คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ      เป็นเงิน xxx บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการอบรมผูเ้ข้าร่วมโครงการ เร่ืองความรู้และการจัดการขยะการควบคุมโรค 
   ไข้เลือดออกด้วยหลัก 5 ป. และการจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม 

  จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ     เป็นเงิน xxx บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx คน ๆ ละ xx ช่ัวโมง ๆ ละ xxx บาท  เป็นเงิน xxx บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. มีบ้านตัวอย่าง แหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 2. ประชาชนสุขภาพดีด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านและพฤติกรรมสง่เสริมสุขภาพ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนครชัยบุรินทร์ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  

   [ข้อ 7(2)] 
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 

   7.3.7 กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คัดแยกขยะจากต้นทาง 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มคนรุ่นใหมใ่ส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม คัดแยกขยะจากต้นทาง ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกนั
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ  จํานวน  2  หมู่บ้าน  250  ครัวเรือน 
 2. เพ่ือยกระดับครัวเรือนนําร่องจากโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง 
 3. เพ่ือขยายผลการเรียนรู้และนําไปสู่ตําบลปลอดขยะ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานของโครงการให้กับคณะทํางานของหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อน
หมู่บ้านต้นแบบในการคัดการขยะ 
  - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
  - ติดตาม  ประเมิน  ปรับปรุงครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบ  ให้ดําเนินการกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและ
เข็มแข็ง 

- ประชุมครัวเรือนนําร่อง  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  การคัดแยกขยะในการเข้าสู่การรวมกลุ่มการน 
ขยะไปใช้ประโยชน์ 

4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx คน ๆ ช่ัวโมง 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  การคัดแยก  การใช้ประโยชน์และการจัดการ                  
ร่วมกันของหมู่บ้าน 
 2. มีกลุม่การจดัการขยะ  และนําขยะไปใช้ประโยชน์ได้ 
 3. มีจํานวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะต้นทางเพ่ิมขึ้น 
 4. มีชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มคนรุ่นใหม่ใสใ่จสิ่งแวดล้อม 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  

   [ข้อ 7(2)] 
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 

   7.3.7 กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx คน ๆ ช่ัวโมง 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. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  การคัดแยก  การใช้ประโยชน์และการจัดการ                  
ร่วมกันของหมู่บ้าน 
 2. มีกลุม่การจดัการขยะ  และนําขยะไปใช้ประโยชน์ได้ 
 3. มีจํานวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะต้นทางเพ่ิมขึ้น 
 4. มีชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มคนรุ่นใหม่ใสใ่จสิ่งแวดล้อม 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  

   [ข้อ 7(2)] 
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 

   7.3.7 กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือนช่วยเพ่ือน เย่ียมและให้คําปรึกษาในผู้ติดเช้ือเอชไอวี 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มแกนนําผู้ติดเช้ือ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน เยี่ยมและใหค้ําปรึกษาในผูติ้ดเช้ือเอชไอวี ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  บาท   โดยมีรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือติดตามเยี่ยมผู้ติดเช้ือเอชไอวีประเมินการกินยาของผู้ติดเช้ือ จํานวน xxx คน 
 2. เพ่ือคัดกรองและให้คําปรกึษาแก่ผู้ติดเช้ือรายบุคคล  จาํนวน xxx คน  
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- จัดเตรียมรายช่ือและแบบประเมินสุขภาพผู้ติดเช้ือฯ 
 - นัดหมายและติดตามเยี่ยมผู้ติดเช้ือตามนัดหมาย 
 - ประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ติดเช้ือ และให้คําปรึกษา 
 - ส่งข้อมลูต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล/ศูนย์ประสานงานศูนย์องค์รวม 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 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 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ผู้ติดเช้ือสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. อัตราการขาดยาและการด้ือยาต้านไวรัส ลดลง 
 3. ผู้ติดเช้ือมีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้น 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มแกนนําผู้ติดเช้ือ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  

   [ข้อ 7(2)] 
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 

   7.3.7 กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

139138 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ผู้ติดเช้ือสามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. อัตราการขาดยาและการด้ือยาต้านไวรัส ลดลง 
 3. ผู้ติดเช้ือมีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานขึ้น 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มแกนนําผู้ติดเช้ือ 
   7.1.5 กลุม่หรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  

   [ข้อ 7(2)] 
7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 

   7.3.7 กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีรว่มใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลนครชัยบุรินทร ์มีความประสงค์จะจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx  
บาท   โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. เพ่ือให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก  สตรี  อายุ 30-70  ปี  จํานวน xxx คน 
 2. เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  สตรี  อายุ 30-70  ปี  จํานวน xxx คน 
 3. เพ่ือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  สตรี อายุ 30-60  ปี  จํานวน xxx คน 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดเป้าหมาย จํานวนกลุ่มเป้าหมาย เน้ือหาและรูปแบบวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 
- ประสานดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 - สํารวจสตร ี อายุ 30-70 ปี  ที่อาศัยอยู่จรงิในชุมชน 
 - สนทนากลุ่มสตรีที่รู้ข้อมลูจริงในชุมชน  เพ่ือหารูปแบบการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 - จัดหาอุปกรณ์หุ่นจําลอง เต้านม (Model)  ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกและวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจ            

มะเร็งปากมดลูก 
 - จัดทําแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมขน 
 - ประสานงานกับผู้นําชุมชน  เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 - ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน  ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย  ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Pap Smear และตรวจมะเร็งเต้านม 
 - แจ้งผลการตรวจและส่งต่อผู้มีอาการผิดปกติ 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล

นครชัยบุรินทร ์
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลนครชัยบุรินทร์ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 - ค่าเบ้ียเลี้ยงพยาบาล 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 สําหรับกลุม่เป้าหมายและผูดํ้าเนินงาน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน  
  xx  มื้อ           เป็นเงิน  xxxx  บาท 

6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ประชาชนกลุ่มสตรี มีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 2. ประชาชนกลุ่มสตรี ลดความเสี่ยงต่อการเกดิโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 3. ประชาชนกลุ่มสตรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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 กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 

7.4 กิจกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 
   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

141141 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตัวอย่าง 
ด้านบริหารจัดการกองทุน 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

142 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ท่ีปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทาํงาน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุน/ท่ีปรึกษา/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน  ในปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. เพ่ือพิจารณาออกระเบียบที่จําเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน   
3. เพ่ือควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ

ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
4. เพ่ือกํากับดูแลใหห้น่วยงาน  หรือกลุม่หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน 

โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกําหนด 
5. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ   
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกนัประชุมวางแผน กําหนดร่างวาระในการประชุม จํานวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางาน  

- กําหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 
 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ เพ่ือกําหนดนัดหมาย  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน 
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน 
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม 

 4. ดําเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กําหนด  
- จัดประชุมคณะกรรมการ  และที่ปรึกษา อย่างน้อย  xx  ครั้ง/ปี 
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน/คณะทํางาน อย่างน้อย  xx  ครั้ง/ปี 
- สรุปผลการประชุมและมติคณะกรรมการ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 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 จาํนวน xx ครั้ง เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/ม้ือ 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 จาํนวน xx ครั้ง เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 รวมเป็นเงิน xxxxx บาท 
 5.2 จัดประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ 
 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ จาํนวน xx ครั้ง เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/ม้ือ จํานวน  xx  มื้อ จํานวน xx ครั้ง 
เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนอนุกรรมการ จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท จํานวน xx ครั้ง  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท จาํนวน xx ครั้ง เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 รวมเป็นเงิน xxxxx บาท 
 5.3 จัดประชุมคณะทํางานกองทุนฯ 
 - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/มื้อ จํานวน xx มื้อ จาํนวน xx ครั้ง เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน xx คน ๆ ละ xx บาท/ม้ือ จํานวน  xx  มื้อ จํานวน xx ครั้ง 
เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 - ค่าตอบแทนคณะทํางาน จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท จํานวน xx ครั้ง  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  จํานวน xx เล่ม ๆ ละ xx บาท จาํนวน xx ครั้ง เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 รวมเป็นเงิน xxxxx บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมทีผ่า่นการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงินหรอืทรัพย์สินในกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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)] 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกองทุน 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพกองทุน  ในปีงบประมาณ  2559   โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน 
xxxxxx บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และแกนนําสุขภาพ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุน 
3. เพ่ือสร้างประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรยีนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน   

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดร่างวาระในการประชุม จํานวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางาน ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 

- กําหนดวันดําเนินการ จํานวน 1 ครั้ง/ปี 
- จัดเวที/กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน เพ่ือกําหนดนัดหมาย  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน 
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการ 
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 4. ดําเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กําหนด  
- จัดอบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  จํานวน  xx  คน 
- จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ  

คณะทํางาน  และแกนนําสขุภาพ  จํานวน  xxx คน) 
- จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 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/ม้ือ จํานวน  xx  มื้อ เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน xx ช่ัวโมงๆละ 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 
 - ค่าปากกาเคมีคละส ี 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 (กลุม่เป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ  
คณะทํางาน  และแกนนําสขุภาพ  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/ม้ือ จํานวน  xx  มื้อ 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 
 - ค่าปากกาเคมีคละส ี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 5.0 เมตร ในราคาตารางละ xxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท
 รวมเป็นเงิน xxxxx บาท 
 5.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 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/ม้ือ จํานวน  xx  มื้อ เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าลงทะเบียน จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าที่พัก จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/คืน จํานวน xx คืน    เป็นเงิน  xxxxx  บาท  
 - ค่าเบ้ียเลี้ยง จํานวน xx คน ๆ ละ xxx บาท/วัน จํานวน xx วัน   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 รวมเป็นเงิน xxxxx บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. คณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  และแกนนาํสุขภาพ  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 

2. การเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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)] 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดซือ้วัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเ์พ่ือการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสขุภาพ  ในปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  มีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

2. เพ่ือความสะดวกในการรายงานระบบออนไลน์และจัดทาํรายงานของกองทุน 
3. เพ่ือความสะดวกในการพกพาเพื่อนําเสนองานด้านวิชาการต่าง ๆ ของกองทุนนอกสถานที่   

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดรายการวัสดุ และครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

- กําหนดคุณสมบัติของวัสดุ และครุภัณฑ์ทีจ่ะดําเนินการจัดหา 
- ดําเนินการสืบราคาวัสดุ และครุภัณฑ์ตามรายการ เบ้ืองต้น  

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณป์ระกอบการดําเนินงาน ตามระเบียบของหน่วยงานโดยอนุโลม  
 4. มอบครุภัณฑ์ที่จัดหาตามกระบวนการให้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยลงทะเบียน
ครภัณฑ์ไว้ 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 5.1 จัดซื้อวัสดุ 
 - ค่าปากกา  จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกาเคมีคละส ี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดซือ้วัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเ์พ่ือการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสขุภาพ  ในปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  มีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

2. เพื่อความสะดวกในการรายงานระบบออนไลน์และจัดทาํรายงานของกองทุน 
3. เพ่ือความสะดวกในการพกพาเพื่อนําเสนองานด้านวิชาการต่าง ๆ ของกองทุนนอกสถานที่   

2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชมุวางแผน กําหนดรายการวัสดุ และครุภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพ 

- กําหนดคุณสมบัติของวัสดุ และครุภัณฑ์ทีจ่ะดําเนินการจัดหา 
- ดําเนินการสืบราคาวัสดุ และครุภัณฑ์ตามรายการ เบ้ืองต้น  

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณป์ระกอบการดําเนินงาน ตามระเบียบของหน่วยงานโดยอนุโลม  
 4. มอบครุภัณฑ์ที่จัดหาตามกระบวนการให้อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยลงทะเบียน
ครภัณฑ์ไว้ 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 5.1 จัดซื้อวัสดุ 
 - ค่าปากกา  จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกาเคมีคละส ี จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท    เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

149 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 - ค่ากระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม จํานวน xx รีม ๆ ละ xx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าดินสอ 2 B จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ายางลบดินสอ จํานวน xx กล่อง ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่าปากกาลบคําผิด จํานวน xx ด้าม ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 - ค่ากาวนํ้า จํานวน xx หลอด ๆ ละ xx บาท     เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 -ค่าเคร่ืองเย็บกระดาษ เบอร์ 35 จํานวน xx ตัว ๆ ละ xx บาท   เป็นเงิน  xxxxx  บาท 
 รวมเป็นเงิน xxxxx บาท 
 5.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ 
 - เครื่องประมวลผลคําแบบพกพา (รายละเอียดแนบท้าย) จํานวน xx เคร่ือง 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  xxxxx  บาท 
- โต๊ะปฏิบัติงาน (รายละเอียดแนบท้าย) จํานวน xx ตัว ๆ ละ xxxxx บาท  เป็นเงิน  xxxxx  บาท 

 รวมเป็นเงิน xxxxx บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. กระบวนการบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  
2. มีเครือ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จําเป็นและเพียงพอต่อการทํางาน 

 
7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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)] 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

150 7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรนิทร ์
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ช่ัวคราว) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร ์
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัย
บุรินทร์ มีความประสงค์จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ช่ัวคราว) ของกองทุน
หลักประกันสขุภาพ  ในปีงบประมาณ  2559   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ เป็นเงิน xxxxxx บาท  โดยมรีายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
ประกาศฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือจัดทํารายการด้านการเงินและบัญชี กิจกรรมของกองทุน ผ่านการบันทึกข้อมลูและรายงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดขอบเขตงาน กรอบการจ้างให้เป็นไปตามภารกิจของกองทุน
หลักประกันสขุภาพ 

- กําหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ของลูกจ้างที่จะให้ดําเนินการจ้างเหมา  
- กําหนดรูปแบบวิธีการจ้างเหมา การรับสมัคร กรอบอัตราเงินสําหรับการจ้างเหมา 
- ต้ังแต่เจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจรับมอบผลงานปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลงการจ้าง 

 2. จัดทําโครงการเพ่ือขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
นครชัยบุรินทร ์
 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

- จัดจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ช่ัวคราว) ตามรูปแบบทีก่ําหนด 
- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินตรวจรับมอบผลการดําเนินงานของพนักงานจ้างเหมา ตาม

ข้อกหนดในสัญญาจ้างเหมา 
- กองทุนฯ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาให้กับพนักงานจ้างเหมา ตามอัตราที่กําหนดในสัญญาจา้ง  

 4. รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์ 
5. งบประมาณ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

151151 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนครชัยบุรินทร์  จํานวน xxxxxx บาท  
รายละเอียด  ดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ช่ัวคราว) ของกองทุนฯ จํานวน xx คน  จํานวน  xx เดือน ๆ ละ  
xxx บาท        เป็นเงิน  xxxxx บาท 
 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1. กระบวนการบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว 
2. สามารถบันทึกข้อมูลและรายงานผ่านระบบออนไลน์ตรงตามระเวลาที่กําหนด 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/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)] 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาล  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ให้มีความเหมาะสม  เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน   

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๔)  (๘)  และ(๙)  ประกอบมาตรา  ๒๐  และ
มาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ได้มีมติในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และมติในการประชุม
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องคก์ารบริหารส่วนตําบล  ตามกฎหมายว่าด้วย

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

“กองทุนหลักประกันสุขภาพ”  หมายความว่า  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน 
หรือพื้นที่  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต   

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่   

“การจัดบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  
และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานกําหนด   
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

“สถานบริการ” หมายความว่า  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ของเอกชน  และของสภากาชาดไทย  
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ  และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดเพิ่มเติม 

“หน่วยบริการ”  หมายความว่า  สถานบริการท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

“หน่วยงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง   
แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ  เช่น  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
ส่วนสาธารณสุข  เป็นต้น 

“หน่วยงานอื่น”  หมายความว่า  หน่วยงานท่ีมิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง  แต่อาจดําเนิน
กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง  เช่น  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  วัด  
เป็นต้น 

“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน”  หมายความว่า  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  หรือภาคเอกชน   
ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่นตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป  ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกําไร  ทั้งนี้  จะเปน็นิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
(๒) มีการดําเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องโรคในพื้นที่มาก่อนแล้ว  และมีการจัดทํา

แผนและดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ  ในพื้นที่ 
(๓) มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินหรืองบประมาณตามอัตราส่วนที่กําหนด   
ข้อ ๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศน้ีและมติคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพมีวัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุข  หรือหน่วยงานอื่น  
หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่  เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๕ เงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย   
(๑) เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค  ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  และสําหรับปีงบประมาณ  
๒๕๕๗  ได้รับการจัดสรรเป็นเงิน  ๔๕  บาทต่อประชาชนในพื้นที่หนึ่งคน 

(๒) เงินสมทบจากเงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๓) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชนอื่น 
(๔) รายได้อื่น ๆ  หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ข้อ ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่า

อัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ดังนี้ 
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐   
(๒) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐   
(๓) องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลตําบล  สมทบเงินไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ๕๐   
(๔) เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  สมทบเงิน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐   
เฉพาะปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตกลงสมทบเงินเข้ากองทุน

หลักประกันสุขภาพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละของเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   
ข้อ ๗ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่าย 

ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  ดังนี้ 
(๑) เพื่อสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  

หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  โดยเน้นเร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟู
สมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต  เพื่อให้
กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

(๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดําเนินงาน 
ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือ
ประชาชนในพื้นที่  และกรณีมีความจําเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงิน
ไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาทต่อโครงการ  วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษา
ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ๆ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟู
สมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดําเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และคนพิการ  หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณน้ัน   

(๔) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณน้ัน  
และในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรงครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐  บาทต่อหน่วย  โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยอนุโลม  
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบํารุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ๆ   

(๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติ 
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็น  
เหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้   

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่  ประกอบด้วย   
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  จํานวน  ๒  คน  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    เป็นกรรมการ 
 ที่สภามอบหมายจํานวน  ๒  คน    
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่    เป็นกรรมการ 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่    เป็นกรรมการ 
 ที่คัดเลือกกันเอง  จํานวน  ๒  คน     
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน  เป็นกรรมการ 
 หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  จํานวนไม่เกิน  ๕  คน    
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลกัประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ 
 หรือหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอิสระในพื้นที่   
 จํานวน  ๑  คน  (ถ้ามี)  
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๙) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข 
 หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหาร 
 สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย   
ให้สาธารณสุขอําเภอ  และ  ผู้อํานายการโรงพยาบาลในพ้ืนที่  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน   
การคัดเลือกกรรมการตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดประชุมเพื่อให้

บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่   
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด 

กรณีในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า  ๒  แห่ง  ให้นําหลักเกณฑ์
ที่กําหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้คัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่จํานวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 

ให้กรรมการตาม  (๑)  และ  (๓) - (๙)  ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม  (๒)  จํานวน  ๒  คน   
จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งเป็น 
รองประธานกรรมการคนที่สอง 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึกรายงาน
การประชุมคัดเลือก  ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป   

ข้อ ๙ ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก  มีวาระอยู่ในตําแหน่ง 
คราวละ  ๔  ปี 

เม่ือกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ  ๔  ปีแล้ว  ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่  
ให้กรรมการท่ีครบวาระนั้น  อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้มีการดําเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการ
ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ  ๘  วรรคหนึ่ง  (๑)  มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
รองประธานกรรมการ  ทําหน้าที่ประธานในท่ีประชุมได้ตามลําดับ  แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ  ๘  
วรรคหนึ่ง  (๑)  ไม่มีหรือพ้นจากตําแหน่ง  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน 

ข้อ ๑๐ กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามข้อ  ๘  วรรคหน่ึง  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วให้พ้นจากตําแหน่ง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๙) ผู้อํานวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข 
 หรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหาร 
 สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย   
ให้สาธารณสุขอําเภอ  และ  ผู้อํานายการโรงพยาบาลในพ้ืนที่  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน   
การคัดเลือกกรรมการตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดประชุมเพื่อให้

บุคคลในแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกกันเองอย่างเปิดเผยและมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่   
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด 

กรณีในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิมากกว่า  ๒  แห่ง  ให้นําหลักเกณฑ์
ที่กําหนดตามวรรคสองมาบังคับใช้คัดเลือกหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่จํานวน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 

ให้กรรมการตาม  (๑)  และ  (๓) - (๙)  ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม  (๒)  จํานวน  ๒  คน   
จากผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่  โดยให้คนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง  และอีกคนหนึ่งเป็น 
รองประธานกรรมการคนที่สอง 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมบันทึกรายงาน
การประชุมคัดเลือก  ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  หรือสํานักงานเขตออกคําสั่งแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนต่อไป   

ข้อ ๙ ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก  มีวาระอยู่ในตําแหน่ง 
คราวละ  ๔  ปี 

เม่ือกรรมการในวรรคหนึ่งอยู่ในตําแหน่งครบวาระ  ๔  ปีแล้ว  ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่  
ให้กรรมการท่ีครบวาระนั้น  อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่ง  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระให้มีการดําเนินการคัดเลือก
กรรมการประเภทเดียวกันแทน  และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการ
ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ  ๘  วรรคหนึ่ง  (๑)  มีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 
รองประธานกรรมการ  ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ตามลําดับ  แต่กรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ  ๘  
วรรคหนึ่ง  (๑)  ไม่มีหรือพ้นจากตําแหน่ง  ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทน 

ข้อ ๑๐ กรรมการที่มาจากการคัดเลือกตามข้อ  ๘  วรรคหน่ึง  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วให้พ้นจากตําแหน่ง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(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  ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน  หรือ
โครงการ  หรือกิจกรรมนั้น   

(๒) ออกระเบียบที่จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน 
ของอนุกรรมการหรือคณะทํางานหรือผู้ดําเนินงาน  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศน้ี  และไม่เกินกว่า
อัตราหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด   

(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดทําบัญชีเงิน
หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด   

(๔) กํากับดูแลให้หน่วยงาน  หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ  ๗  ให้เป็นไปตาม
แผนงาน  โครงการท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ  และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพกําหนด 

(๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน  
ในชุมชน  หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุขของ
กลุ่มเป้าหมาย  หน่วยบริการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้สํานักงานสาขาจังหวัด  สํานักงานเขต  สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดนิภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่เก่ียวข้องได้ตามความจําเป็น  
และให้อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน 

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนดตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  
ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๑๒ เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการดําเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ให้สํานักงานเขตประสานกับสํานักงานสาขาจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดใน 
การติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
อย่างต่อเนื่องและรายงานให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบ 

ข้อ ๑๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพใดที่ไม่มีเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือไม่
มีการดําเนินกิจกรรมใด ๆ  ต่อเนื่องตั้งแต่  ๒  ปีขึ้นไปให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ประกาศยุบเลิกกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นได้  และให้โอนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ดังกล่าวเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐในพื้นที่นั้นตามวิธีการท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด 

ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศน้ี  และให้ 
มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือแนวทางปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อประกาศนี้  รวมทั้งให้มีอํานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๕ ให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คณะกรรมการ  กฎ  และการดําเนินงานต่าง ๆ  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน 
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๒  เป็นเงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
เป็นคณะกรรมการกองทุน  กฎ  และเป็นการดําเนินงานต่อเนื่องตามประกาศนี้ 

ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหน่ึง  หรือกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก 
ตามประกาศนี้แทนกรรมการตามวรรคหนึ่งมีวาระอยู่ในตําแหน่งต่อไปถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗   

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เตรียมการและจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการตามข้อ  ๘  
เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ การดําเนินงานใดตามประกาศนี้  หากยังไม่มีกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือหลักเกณฑ์ 
ที่จะกําหนดข้ึนตามประกาศน้ีให้ใช้  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 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การกาํหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินงานและบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

 

เรื่อง หลักเกณฑ ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบญัชแีละรายงาน 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชแีละรายงาน 

ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

๑. การรบัเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
๑.๑ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้นําส่งเข้าบัญชีกองทุน

หลักประกันสุขภาพ หรือบัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชี โดยแยกเป็นบัญชีเฉพาะกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยใช้
ชื่อบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ (.............ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) หรือ“ระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (......ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน........) อําเภอ................จังหวัด 
................” แยกจากบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไป ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากซ่ึง
คณะกรรมการกองทุนได้เปิดไว้แล้วก่อนประกาศน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

๑.๒ การรับเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพให้รับเป็น เงินสด เช็ค ต๋ัวแลกเงิน หรือ
ธนาณัติก็ได้ และ ให้ออกใบเสร็จรับเงินในนามของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามแบบที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพกําหนด ให้แก่ผู้ชําระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่ได้รับการจัดสรร
แต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กําหนด โดยให้ใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกบัญชี
รายรับ 

๑.๓ เงินสดที่กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รับไว้ ให้นําฝากเข้าบัญชีตาม ๑.๑ ภายใน
วันที่ได้รับเงิน หากไม่สามารถนําเงินดังกล่าวฝากเข้าบัญชีได้ทัน ให้พนักงานส่วนท้องถ่ินที่ผู้บริหาร
สูงสุดมอบหมาย นําเงินสดจํานวนดังกล่าวเก็บรวมไว้ในซองหรือหีบห่อ ระบุเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  จํานวนเงิน ปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบ และนําฝากไว้ที่ตู้นิรภัยหรือ
สถานที่เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วให้นําฝากเข้าบัญชีในวันทําการถัดไป 

๑.๔ การสมทบเงินจากองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรูปแบบอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้ดําเนินการโดยเร็วเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ กรณี
มีความจําเป็น ให้สมทบได้ไม่เกินปีงบประมาณที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเงิน
สนับสนุน 

/๒.การจ่าย... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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๒. การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสขุภาพ 
๒.๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่ังจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ภายใต้แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมท่ี
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

๒.๒ วิธีการจ่ายเงินกองทนุหลักประกันสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังนี้ 
(๑) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ 
(๒) จ่ายทางธนาคารหรือทางอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด 
(๓) กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้า

พันบาท) โดยให้พนักงานส่วนท้องถ่ินที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายเป็นผู้ทําการเบิกจ่าย หรือออกเช็ค
ส่ังจ่ายในนามของพนักงานส่วนท้องถ่ินที่ได้รับมอบหมาย โดยขีดฆ่าคําว่า “หรือตามคําส่ัง” “หรือ
ผู้ถือ”ออก และจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินในวันเดียวกัน หรือภายในวันทําการถัดไป 

๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน คนใดคนหนึ่ง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถ่ิน คนใดคนหน่ึงที่ ผู้บริหารสูงสุด
มอบหมายไว้จํานวน ๒ คน  รวมเป็นผู้ลงนาม ๒ คน เป็นผู้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 

๒.๔ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข 
หรือ หน่วยงานอ่ืน ให้หัวหน้าของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่นนั้นเป็นผู้รับเงิน หากไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง จะมอบอํานาจให้ผู้อื่นเป็น
ผู้รับเงินแทน ก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจที่ชัดเจน 

๒.๕ การจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ให้ผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ไม่น้อยกว่า ๒ คนข้ึนไปเป็นผู้รับเงิน  

๒ .๖  การจ่ายเ งินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องมีหลักฐานการจ่ายเ ป็น
ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงินตามแบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด หรือ
หลักฐานการนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด เพื่อเก็บไว้ให้ตรวจสอบ 

 

๓. การจดัทําบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
๓.๑ การบันทึกบัญชี ให้บันทึกตามระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ให้

แยกระบบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพออกจากระบบบัญชีปกติเป็นอีกชุดหนึ่งต่างหาก  
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชี ให้ถือตามปีงบประมาณและ การเริ่มระบบบัญชีให้เริ่ม ณ 

วันที่ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

 
/๔.๓ ให้องค์กร... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

-๓- 
 

๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงานการรับจ่าย 
และเงินคงเหลือประจําเดือน ด้วยระบบอิเลคโทรนิคสารสนเทศ หรือระบบอ่ืน และจัดส่งสรุปผล
การดําเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต ทุก
ไตรมาส โดยให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับจากวันส้ินไตรมาส ตามรูปแบบที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กําหนด  

และทุกส้ินปีงบประมาณให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต สําเนาส่ง
ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

ส่วนท่ี ๒  
การกํากับดแูลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กร 

ท่ีได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสขุภาพ ในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวตัถุประสงค์ 
 

๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้รับเงิน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เก็บรักษาและใช้จ่ายเงินได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้ 

๔.๑ ถ้าจํานวนเงินตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 
เป็นเงินเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) ให้เปิดบัญชีเงินฝากเป็นการเฉพาะแยกออกจาก
บัญชีทั่วไป หรือใช้บัญชีทั่วไปของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในนามของหน่วยงานน้ันๆ 

๔.๒ ให้หัวหน้าหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินในบัญชีตามรายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ในแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่
กําหนดตามข้อ ๖ 

๔.๓ กรณีที่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีวงเงินไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กระทําโดยวิธีการตกลงราคาโดยอนุโลม โดยถือราคา
กลางของทางราชการ เว้นแต่ กรณีมีความจําเป็นให้ใช้ราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซ้ือจัดจ้าง  

๔.๔ กรณีที่มีการจัดซือ้จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ โดยอนุโลม  

๔.๕ หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เก็บ
หลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้ เพื่อการตรวจสอบ 

/๕.๖ เมื่อเสร็จส้ิน... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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๔.๖ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
รับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 

กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
 

๕. กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายและอัตราที่กําหนดไว้ใน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน แต่สําหรับรายการค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราและ
เง่ือนไขการดําเนินการ ดังนี้ 

๕.๑ ค่าตอบแทน คณะทํางานหรือบุคคลภายนอก ที่ ดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ไม่เกินอัตราที่กําหนดในข้อ ๖  

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตรา
ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยอนุโลม และบุคคลที่ได้รับค่าตอบแทนตาม ๕.๑ 
ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียเล้ียงตาม ๕.๒ 

๕.๓ การจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ถือราคากลางตาม
ระเบียบของทางราชการหรือราคาตลาดโดยทั่วไปในขณะที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

๕.๔ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานการ
จ่ายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก็บไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ 

กรณีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีการจัดหาวัสดุที่มีลักษณะคล้ายครุภัณฑ์ ที่มี
วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท) ให้แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินไว้กับ
รายงานการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

กรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินงาน ให้นําเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ส่วนที่ ๓  
หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ อนกุรรมการ คณะทํางาน หรอืผู้ดําเนินงาน 

 

๖. อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน  
๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ ๔๐๐ 

บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท  ค่าตอบแทนในการประชุมสําหรับอนุกรรมการ ไม่เกิน
ครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหน่ึงไม่เกิน ๖๐๐ บาท  และสําหรับคณะทํางาน ครั้งละไม่เกิน 
๒๐๐  บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท 

/๖.๒ คา่ใช้จา่ย... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

-๕- 
 

 
๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง 

สําหรับกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทํางาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมท้ัง
พนักงานจ้างเหมา(ชั่วคราว)ของกองทุน ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดย
อนุโลม 

๖.๓ วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๖.๑ และ ๖.๒ เม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ือ
การบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในปีงบประมาณนั้น 
 
๗. อัตราค่าตอบแทนผู้ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน 

๗.๑ ค่าตอบแทนสําหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรม หากเป็นการปฏิบัติงานท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ให้จ่ายได้ไม่เกินกว่าที่
กําหนดในแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน นั้น  
  
 

............................................................. 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

167 
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพ ....................................................................... 
  

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................... 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ...................................................................................................... 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ) .............................................................................. มีความประสงค์
จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .............................................................................................................................. 
ในปีงบประมาณ ............................ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..……………..… 
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ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. ................................................................................................................................................................... 
 2. ................................................................................................................................................................... 
 3. ................................................................................................................................................................... 
2. วิธีดําเนนิการ 
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..................................................................................................................................................................................... 
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 3. ................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 4. ................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 5. ................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ...................................................................................................................................................................... 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ...................................................................................................................................................................... 
5. งบประมาณ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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 - ค่า............................................................................................................เป็นเงิน  ...............  บาท 
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6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...................……………………………… 
 2. ................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...................……………………………… 
 3. ................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...................……………………………… 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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 - ค่า............................................................................................................เป็นเงิน  ...............  บาท 
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 - ค่า............................................................................................................เป็นเงิน  ...............  บาท 
 - ค่า............................................................................................................เป็นเงิน  ...............  บาท 
 - ค่า............................................................................................................เป็นเงิน  ...............  บาท 
 - ค่า............................................................................................................เป็นเงิน  ...............  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...................……………………………… 
 2. ................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...................……………………………… 
 3. ................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………...................……………………………… 
 
 

 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อยอ่ยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ........................................................................................................................... 
   7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 
   7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. 
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 
   7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 
 

7.2 ประเภทการสนับสนนุ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.1 สนบัสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] 
   7.2.2 สนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน [ข้อ 7(2)] 
   7.2.3 สนบัสนุนการจัดกิจกรรมของ ศนูย์เด็กเล็ก/ผู้สงูอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 
   7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 
   7.2.5 สนบัสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] 
 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.1 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.3.4 กลุ่มวัยทํางาน 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
   7.3.6 กลุ่มคนพิการและทพุพลภาพ 
   7.3.7 กลุ่มประชาชนท่ัวไปที่มีภาวะเส่ียง 
 

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปา้หมายหลัก 
 

   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 



7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

 
 

   7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทํางาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 
   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
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   7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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   7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
   7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเส่ียง 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.6  กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 
   7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      (.................................................................) 
ตําแหน่ง ............................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................ 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

 
 
 
ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด) 
 

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ........................................................................... 
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
   อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน .............................................. บาท 
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
   ไม่อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
 

 หมายเหตุเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

   ให้รายงานผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ 
…………………………………………………......... 

 
ลงช่ือ .................................................................... 
       (..................................................................) 
ตําแหน่ง ................................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
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ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด) 
 

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ........................................................................... 
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
   อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน .............................................. บาท 
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
   ไม่อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
 

 หมายเหตุเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

   ให้รายงานผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ 
…………………………………………………......... 

 
ลงช่ือ .................................................................... 
       (..................................................................) 
ตําแหน่ง ................................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................... 
 

 

 
 
 
ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สําหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จสิ้นการ
ดําเนินงาน)  

  

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ......................................................................................................................................  
  

1. ผลการดําเนินงาน 
 ............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

2. ผลสัมฤทธิต์ามวัตถุประสงค/์ตัวชี้วัด 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ ............................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท  
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง   ................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ ..................................  
 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ .................................  

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนนิงาน 
  ไม่มี  
  มี  
  ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) .................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
  แนวทางการแก้ไข (ระบุ) .......................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
  
  

ลงช่ือ ......................................................................... ผู้รายงาน 
       (.........................................................................) 
ตําแหน่ง ..................................................................... 
วันที่-เดือน-พ.ศ. ......................................................... 
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คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการสง่เสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 

174 7 
 

คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกองทุน 
 

 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี ดําเนินการภายใต้ประกาศและ
ระเบียบ คู่มือ ดังนี้ 

1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

2. เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ 
สนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงาน 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  
เร่ือง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2559 

5. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) 
 


