
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

เรื่อง เสนอโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง 

 ด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง  มีความประสงค์จะจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง  ประจ าปี      
งบประมาณ  2561  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล  
เมืองยาง เป็นเงิน 17,710 บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
 

หลักการเหตุผล  
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ นอกจากเจตนารมณ์ในการ

สร้างการมีส่วนร่วม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่แล้วยัง
สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพ่ึงตนเองในการด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคคลากรด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง  ทั้งนี่ยังส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิด
ความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและการสร้างกลไกใน
สังคมท่ีจะตอ้งเข้ามามีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพให้ลุล่วง 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  จึงมีความเป็นต้องให้
คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯ มีความรู้ ความสามารถเพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนเกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง ให้มีประสิทธิภาพ ขึ้น 
 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และแกนน าสุขภาพ 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการอนุมัติและจัดท าแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุน 
3. เพื่อสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน   

2. วิธีด าเนินการ 
 1. ขั้นตอนวางแผนงาน 

- รว่มกันประชุมวางแผน ก าหนดร่างวาระในการประชุม จ านวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 

- ก าหนดวันด าเนินการ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี
- จัดเวที/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่อก าหนดนัดหมาย  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการด าเนินงาน 
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการ 
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  



3. ด าเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่ก าหนด  
- จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  จ านวน  18  คน 
- จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ  

                      คณะท างาน  และแกนน าสุขภาพ  จ านวน  65 คน) 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง 

5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง ตั้งใน หมวดที่ 4 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน 17,710 บาท  รายละเอียด  
ดังนี้ 
 5.1 จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะท างาน จ านวน 18  คน 
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 18 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ จ านวน 1 มื้อ   เป็นเงิน  900  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 18 คนๆละ 25 บาท/มื้อ จ านวน  2  มื้อ  เป็นเงิน  900  บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท    เป็นเงิน 3,600  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 18 เล่ม ๆ ละ 50 บาท   เป็นเงิน  900   บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 18 ชุดๆ ละ 20 บาท     เป็นเงิน  360   บาท 
                                                                                                    รวมเป็นเงิน 6,660  บาท 
 5.2 จัดท าโครงการ (กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ  
คณะท างาน  และแกนน าสุขภาพ  จ านวน  65  คน) 
 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 65 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ จ านวน 1 มื้อ   เป็นเงิน  3,250  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 65 คนๆ ละ 25 บาท/มื้อ จ านวน  2  มื้อ  เป็นเงิน  3,250  บาท 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  จ านวน 65 เล่มๆ ละ 50 บาท   เป็นเงิน  3,250 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์กรฝึกอบรม จ านวน 65 ชุดละ 20  บาท    เป็นเงิน 1,300  บาท 
                                                                                                    รวมเป็นเงิน 11,050 บาท 
     รวมทั้งสิ้น 17,710  บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 
                      หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.2557 ข้อ 7(4) 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  และแกนน าสุขภาพ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 
2. การเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  



 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับใช้ในการ
จ าแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
 ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง 
 - 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 ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7 (4)] 

 
 
(ลงชื่อ)......................................................ผู้เ ขียนโครงการ 

        (นางสาวไพรัตน์  คงสืบชาติ) 
           กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง 

 
(ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอโครงการ 

        (นายภิญโญภาพ  จันทร์แจ่มภพ) 
                กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง 
 
 
   (ลงชื่อ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        (นายมุนี  อุไรรัมย์) 
     ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง 

 
 


