การเขียนแผนงานโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ
แผนงาน / โครงการมี 3 ประเภท ดังนี้

1. แผนงาน /โครงการ ที่สามารถดําเนินการไดเอง
โดยชุมชนใชทัพยากรที่มีอยูในชุมชน เชน โครงการ
กองทุนขยะ
2. แผนงาน / โครงการ ที่บูรณาการกับแผนงาน /
โครงการของหนวยงาน เชน โครงการของสถานีอนามัย
เปนตน
3. แผนงาน / โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณองคกรตางๆ เชน ชุมชนขอรับการสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล เปนตน
การเขียนแผนงาน / โครงการ อาจใช้ วธิ ีการหาคําตอบ
จากคําถาม ดังนี้
1. ทําอะไร หมายถึง ชื่อแผนงาน / โครงการ
2. ทําแลวชุมชนจําไดอะไร หมายถึง วัตถุประสงค
3. ทําอยางไรบาง หมายถึง วิธีดําเนินการ / เปาหมาย
4. ใชทรัพยากรอะไรบาง งบเทาไร จากไหน
หมายถึง งบประมาณ / แหลงงบประมาณ
5. ทําที่ไหน หมายถึง สถานที่ปฏิบัติการ
6. การติดตามความกาวหนา มีความสําเร็จอยางไรบาง
หมายถึง การติดตาม / ประเมินผล
เมื่อมีการจัดทําแผนงาน /โครงการแลวจะตองนําเสนอ
แผนงาน / โครงการดังกลาว ตอคณะกรรมการกองทุน เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม ตอไป

เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

กลุมแมและเด็ก
กลุมผูสูงอายุ
กลุมผูพิการ
กลุมผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง
กลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูในเขตพื้นที่

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ ไพรเขียว ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นางสาวกมลลักษณ พลวัน
กรรมการ
3. นางดวงพร เฉิดไธสง กรรมการ
4. นางสาคร ทวีรัตน
กรรมการ
5. นายวันชนะ บวบกระโทก กรรมการ
6. นางสาวจิณณนิชา แกนกรโทก
กรรมการ
7. น.ส.ศราวัลย อิ่มอุดม
กรรมการ/เลขานุการ
หากมีขอสงสัย โปรดติดตอ /สอบถามเพิ่มเติมไดที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลแชะ สถาน
ที่ตั้ง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแชะ
โทร 044-444840ตอ18โทรสาร 044-444841

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลแชะ
ดําเนินการกอตั้งเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุงเนนการดําเนินงาน
ดานการดูแลรักษาสุขภาพในกลุมประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแชะ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและคณะทํางานของกองทุนหลักประ
กันสุขภาพเทศบาลตําบลแชะ ตามระเบียบการจัด
ตั้งกองทุนดังนี้
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลแชะ ประกอบไปด้วย

1. นายธนดล ชัยยุตต
ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น วิมลญาณ
รองประธาน
3. นายภพธร
ชัยยุตต
รองประธาน
4. น.พ.พัฒนา เบาสาธร
ที่ปรึกษา
5. นายประสิทธ จอมกระโทก ที่ปรึกษา
6. นายบรรจง ศริพร กรรมการ
7. นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
กรรมการ
8. นายพิชัย
ไชยอุดม กรรมการ
9. นางสุกานดา สาอุตม
กรรมการ
10. นางวันดี
เพชรกระโทก
กรรมการ
11. นางบัญญัติ ไชยสําโรง
กรรมการ

12. นางธนพร แสงกระโทก กรรมการ
13. นางตุ
พรผักแวน กรรมการ
14. นางลําเจียก เอี่ยมไมตรี กรรมการ
15. นางเกษศิรินทร พงษพยัฆ กรรมการ
16. นางสายพินธ หลุดกระโทก กรรมการ
17. น.ส.ภัทรานิษฐ อภิทรัพยดํารง กรรมการ/ เลขานุการ
18. พ.จ.อ.หญิงกษมาพร บุญมาศ กรรมการ/ ผูชวยเลขา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ในการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคฟนฟูสภาพและใหการ
สนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ สําหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาสในเขตเทศบาลตําบลแชะ
ไดเขาถึงการบริการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และมี
คุณภาพมาตรฐาน
2. สงเสริมใหกลุมเปาหมายแมและเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ
กลุมผูประกอบอาชีพเสี่ยงและผูปวยเรื้อรังในชุมชนสามรถ
เขาถึงบริการทางการแพทยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการสรางเสริม
สุขภาพดวยตนเองและรวมบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เพื่อประสานและสนับสนุนการดําเนินการจัดการ
เสริมสรางสุขภาพระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน
และประชาชนภายในทองถิ่น
5. เพื่อสรางความเสมอภาคในการเขาถึงระบบ
หลักประกันสุขภาพและชวยลดคาใชจายแกประชาชนผู
ยากไร

ลักษณะของกิจกรรมที่จะของบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุน แยกได้ 5 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงแสริมจัดการบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการ หรือสถานบริการ หรือหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ โดยเนนเรื่องการสงเสริมสุขภาพการปองกัน
โรค การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุก ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อใหกลุมแมและ
เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและ
ผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูในพื้นที่ สามารถเขาถึงการบริการ
สาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน
หรือหนวยงานอื่นในพื้นที่ ไดดําเนินงานตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางสุขภาพ การปองกัน
โรค ใหแกสมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่และกรณีมีความ
จําเปนตองจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเปนครุภัณฑใหสนับสนุนได
ในวงเงิน 5,000 บาทตอโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเปนครุภัณฑ
ที่จัดหาไดใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาของกลุมหรือองคกร
ประชาชนหรือหนวยงานอื่น ที่ไดรับการสนับสนุน นั้น
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาปฐม
ภูมิเชิงรุก ของศูนยเด็กเล็กหรือศูนยชื่ออื่นที่ดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนยพัฒนา
และฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการที่ดําเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ
ในชุนชน ตามหลักเกณฑที่สํานักงานกําหนดเปนเงินไมนอยกวา
รอยละ 15 ของเงินรายวันของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
แตละปงบประมาณ

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 15 ของเงินรายรับ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแตละปงบประมาณ นั้น
และในกรณีที่มีความจําเปนตองใชจายเพื่อซื้อครุภัณฑ
ที่เกี่ยวของโดยตรง ครุภัณฑนั้นจะตองมีราคาไมเกิน
20,000 บาทตอหนวย โดยการจัดซื้อจัดจางใหใชระเบียบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยอนุโลมและครุภัณฑ
ที่จัดหาได ใหอยูในความดูแลและบํารุงรักษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นั้น
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ในพื้นที่ ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจายเงิน
กองทุนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปองกัน
และแกไขปญหาสาธารณสุขไดตามความจําเปนเหมาะสมและ
ทันตอสถานการณได

