
 

 

คู่มือ 
 

การเสนอของบประมาณ 

จากกองทุน สปสช. เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

 

 
 

 



ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรม  

 

 

1) ก าหนดการส่งโครงการ/กิจกรรม 

 

ให้หน่วยงาน ชุมชน หรือผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนฯ  ส่งโครงการ/กิจกรรมให้แก่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ดต้ังแต่เดือน  สิงหาคม - ธันวาคม ของทุกปี  และมีหนังสือ
น าส่ง  เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

เพื่อคัดกรองตรวจสอบความถูกต้อง  และรวบรวมเสนอให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ดพิจารณาโครงการ 

 
 
 
 

 

- หลังจากท่ีได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนแล้วให้ด าเนินการให้เสร็จส้ิน ภายในเดือนสิงหาคมของ 
ทุกปี 

- เมื่อจะด าเนินโครงการให้แจ้งคณะกรรมการฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเรียนประธาน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ด หรือแจ้งผ่านช่องทางอื่นโดยให้แจ้ง
รายละเอียดวัน  เวลา  สถานท่ี  ให้ละเอียด 

- เพื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลจักได้ออกนิเทศตรวจติดตามการด าเนินโครงการ 
 
 

 

 

- ให้รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม และมีหนังสือน าส่ง เรียนประธาน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ดไม่เกินวันที่  15กันยายนของทุกปี   มี
เอกสารการรายงานผลให้ครบถ้วนอันประกอบด้วย 

1. ปก 
2. สารบัญ 
3. ส าเนาโครงการท่ีมีลายเซ็นครบถ้วนแล้ว 
4. รายละเอียดค่าใช้จ่าย  (รายรับ - รายจ่าย) 

 

 

1) ก าหนดการส่งโครงการ/กิจกรรม 

2) ก าหนดการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

3)ก าหนดการรายงานผลการด าเนินงาน 



 

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เช่น ใบส าคัญรับเงิน  ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือเอกสารผู้รับเงิน 

6. ภาพถ่ายกิจกรรม 
7. อื่นๆ  ตามความเหมาะสม  (ถ้ามี) 

 
 
 

 
 

- เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ให้คณะกรรมการหรืออนุกรรมการไปตรวจติดตาม 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมพร้อมบันทึกการตรวจติดตามทุกครั้ง 

- ภายในวันท่ี  30  กันยายนของทุกปี  ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย รวบรวมเอกสาร 
การประเมินติดตามโครงการ/กิจกรรม ให้คณะกรรมการฯ เพื่อน าเข้าวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  ให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ก าหนด  สรุปได้ดังนี้ 

1) อัตราค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืมในการจัดอบรมเบิกจ่ายได้ไม่เกินหัวละ 60บาท 
2) อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ในการจัดอบรมเบิกจ่ายได้ไม่เกินหัวละ  25  บาท/มื้อ   ไม่เกิน 

2  มื้อ/วัน 
3) อัตราค่าจัดซื้อวัสดุ  ในการจัดฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 10  ของงบประมาณโครงการ 
4) อัตราค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการราคาไม่เกิน  500  บาท 
5) ห้ามจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  (ยกเว้นเป็นวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการสาธิต  และราคาต้องไม่เกินหน่วยละ 

5,000บาท) 
6) ค่าตอบแทนวิทยากร เบิกได้ไม่เกินช่ัวโมงละ  600  บาท 
 

 
 
 
 

4)ก าหนดการติดตามและประเมินผล 

อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 



 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่   1 
ขั้นตอนการเสนอขอโครงการ 

(พร้อมแนบเอกสาร) 
 
 

1. แบบเสนอแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม  (ตามที่กองทุนฯ ก าหนด) 
2. รายงานการประชุมหมู่บ้านท่ีประชุมจริงของหมู่บ้าน 
3. ส าเนาสมุดบัญชี 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเบิกเงิน จ านวน  3  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสัน
มะเค็ด 
 
เรื่อง   ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  (ระบุช่ือ)…………………………………………………………………………………… 

มีความประสงค์จะจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………..ในปีงบประมาณ…………………………. 

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ด   
เป็นเงิน………………………………………….บาท  (………………………………………………………………………………..) 

โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 :   รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ลง

รายละเอียด) 

1. เหตุผล/ความจ าเป็น…………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

2.วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 

1. …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3.กลุ่มเป้าหมายทั้งส้ิน จ านวน………………………….คน   ได้แก่ 

1. …………………………………………………………………………………………………... 
2. …………………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………………... 

4. วิธีด าเนินการ 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
      2. …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
6. …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

7. …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ………………………………………………………………………………………...... 

6.  สถานที่ด าเนินการ…………………………………………………………………………………………...... 

7. งบประมาณทั้งส้ิน……………………………………………………………………………………………... 

      7.1 ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินหรือพื้นที่เทศบาล

ต าบลสนัมะเคด็  จ  านวน…………………………………..บาท  รายละเอียดค่าใชจ่้าย  ดงัน้ี 

 -     ค่า………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………….. เป็นเงิน …………………………. บาท 

- ค่า…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. เป็นเงิน ………………………… บาท 

 -     ค่า………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………….. เป็นเงิน …………………………. บาท 

- ค่า…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. เป็นเงิน ………………………… บาท 
 -     ค่า………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………….. เป็นเงิน …………………………. บาท 

- ค่า…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. เป็นเงิน ………………………… บาท 

 -     ค่า………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………….. เป็นเงิน …………………………. บาท 

- ค่า…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. เป็นเงิน ………………………… บาท 

 

 



 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
     3.  ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

      5.  ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

9.  สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว  

โดยสามารถลงรายการได้มากกว่า 1 รายการ ส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น ) 
9.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชนที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม (ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)  

 ช่ือ(หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน)................................................................................................ 
   1. หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ 10 (1)] 
   2. หน่วยงานสาธารณสุข เช่น อปท. [ข้อ 10 (1)] 
   3. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. [ข้อ 10 (1)] 
   4. หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน [ข้อ 10 (2)] 
   5. องค์กรหรือกลุ่มประชาชน [ข้อ 10 (2)] 
   6. ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์ฯ [ข้อ 10 (3)] 
   7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  [ข้อ 10 (4)] 

9.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) 
  1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงาน 
 สาธารณสุข  [ข้อ 10 (1)] 
  2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กร
 หรือกลุ่มประชาชน  [ข้อ 10 (2)] 
  3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์ฯ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบศูนย์ฯ (เด็กเล็ก/
 ผู้สูงอายุ/คนพิการ)  [ข้อ 10 (3)] 
  4. สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)] 
  5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)] 
 
 
 
 
 
 



9.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
  1. กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอดจ านวนคน 
  2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนจ านวนคน 
  3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนจ านวนคน 
  4. กลุ่มวัยท างานจ านวนคน 
  5. กลุ่มผู้สูงอายุจ านวนคน 
  6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ านวนคน 
  7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพจ านวนคน 
  8. กลุ่มประชาชนท่ัวไปท่ีมีภาวะเส่ียงจ านวนคน 
  9. ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]  

 10. กลุ่มอื่น ๆ (ระบุ)จ านวนคน 
9.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก 

 9.4.1 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
  1. การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  
  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5. การส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
  6. การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
  7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
  8. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 9.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  1. การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  
  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
  6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
  7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
  8. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 9.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
  1. การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  
  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
  6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
  7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
  8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
  9. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 
 
 
 



 9.4.4 กลุ่มวัยท างาน 
  1. การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  
  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยท างานและการปรับเปล่ียนส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
  6. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยท างาน 
  7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
  8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
  9. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 9.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ 
  1. การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  
  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
  6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
  7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม 
  8. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 9.4.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
  1. การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  
  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
  6. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
  7. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
  8. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
  9. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 9.4.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
  1. การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  
  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
  6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
  7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเส่ือม 
  8. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



 9.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
  1. การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ  
  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเส่ียง 
  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
  5. การส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
  6. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 9.4.9 ส าหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)] 
  1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ 
  4. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
  5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบ)ุ  
 9.4.10 กลุ่มอื่น ๆ (ระบุ)................................................................. 
  1. อื่น ๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................. 
 

ลงช่ือผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

      (..........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 
วันท่ี-เดือน-พ.ศ. .................................................. 

 
ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(ส าหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด) 
 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
ครั้งท่ี/ 25เมื่อวันท่ีผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

งบประมาณที่เสนอ จ านวนบาท 

อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน บาท 
 เพราะ ...................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................. 
 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 เพราะ .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
ให้รายงานผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม(ส่วนที่ 3)ภายใน 30 วันหลัง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ลงช่ือ............................................................. 
         (………………………………………….) 

ต าแหน่งประธานคณะกรรมการกองทุนฯเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 
วันท่ี-เดือน-พ.ศ. .................................................... 

 



ตัวอย่าง 
 

ตารางการอบรม 

โครงการ..............................................................................................................  

บ้าน.......................................................  

วัน......................  ที่ .............. เดือน................................พ.ศ. ……………………… 

08.00  -  09.00  น. ลงทะเบียน  

 09.00  -  09.30  น.   พิธีเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ  โดย 

....................................................................................................... 

 09.30  -  10.30น. อบรมโครงการเรื่อง...................................................................................... 

    ..................................................................................................................... 

    (โดย............................................................) 

10.30  -  10.45  น. พักรับประทานอาหาร ว่างพร้อมเครื่องด่ืม 

10.45  -  12.00  น.   อบรมโครงการเรื่อง...................................................................................... 

    ..................................................................................................................... 

   (โดย............................................................)   

12.00  -  13.00  น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน 

13.00  -  14.30  น. อบรมโครงการเรื่อง...................................................................................... 

    ..................................................................................................................... 

 (โดย............................................................) 

 14.30  -  14.45  น.   พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม 

14.45  -  16.00  น.    อบรมโครงการเรื่อง...................................................................................... 

    ..................................................................................................................... 

    (โดย............................................................) 

16.00 – 16.30  น. ซักถาม ปัญหา  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน 

 

........................................................................  



ขั้นตอนที่  2 

ขั้นตอนการรายงานผลการด าเนินงาน 

(เอกสารประกอบด้วย) 
 1. หนังสือน าส่ง 

 2. ปก 

 3. สารบัญ 

 4. ส าเนาโครงการที่มีลายเซนครบถ้วนและเทศบาลต าบลสันมะเค็ดลงรับแล้ว 

 5. แบบรายงานผลการด าเนินงานพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายจริง(รายรับ-รายจ่าย) 

 6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เช่น ใบส าคัญรับเงิน  ใบเสร็จรับเงิน  
ใบส่งของ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารของผู้รับเงิน ฯลฯ 

 7. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 8. อื่นๆตามความเหมาะสม  (ถ้ามี) 

 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
 
 



  

ที่พิเศษ/                                                       ชมรม  อสม . บ้าน........................ ................................. 

       หมู่ที่ ……………  ต าบลสันมะเค็ด 

                                              อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย    57120 
 

วันที่…………เดือน………………………..พ.ศ………………….. 
 

เรื่อง  รายงานผลการรับเงินอุดหนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบล 

         สันมะเค็ด  ประจ าปีงบประมาณ………………………. 

เรียน  ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ  ประจ าปีงบประมาณ …………………….. 

ตามท่ีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้าน…………………………………………………หมู่ท่ี………………….. 
ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนฯเพื่อด าเนินโครงการ…………………………………………………………………………………….. 
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลต าบล  จ านวน ……………………………………….บาท 
(………………………………………………………………………………………บาทถ้วน) 

 บัดนี้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้าน………..………………………………………หมู่ท่ี………………….. 

ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  จึงขอส่งรายงานผล
การด าเนินงานโครงการฯ  มาพร้อมหนังสือฉบับนี ้

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรด ทราบและพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ  

 

 

ลงช่ือ...................................................................... 

( ......................................................... ) 

ต าแหน่ง.................................................................. 

 

  
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ…………………………………………………………………….. 

ประจ าปีงบประมาณ……………………….. 
 
 
 

ด าเนินการโดย 
 

………………………………………………………………………………….. 

หมู่ท่ี……………… ต าบลสันมะเค็ด 

อ าเภอพาน    จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนินงาน) 

ชมรม อสม . บ้าน ……………………………………………….หมู่ท่ี ……………ขอรับรองว่าได้ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม (ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)……………………………………………………………………… 
เสร็จส้ินไปแล้วเมื่อวันท่ี…………………………………………………..เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการจึง
ขอรายงานผลการด าเนินงาน  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

                  บรรลุตามวตัถุประสงค์ 

                   ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์  เพราะ………………………………………………………………………………………. 

2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมใน  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………………………………คน 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ……………………………………………… บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายจริง………………………………………………  บาท     คิดเป็นร้อยละ ………………. 
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ……………………………………………… บาท     คิดเป็นร้อยละ ………………. 
โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ   ดังนี้ 
1.ค่า……………………………………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………….. เป็นเงิน ……………………………..บาท 

2.ค่า……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………เป็นเงิน ……………………………..บาท 

3.ค่า…………………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………เป็นเงิน ………………………..……บาท 
4.ค่า……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… เป็นเงิน ………………….…………บาท 
5.ค่า………………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………… เป็นเงิน ……………………………. บาท 

6.ค่า………………………………………………………………………………………..................... 
…………………………………………………………….. เป็นเงิน ……………………………… บาท 



7.ค่า……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………เป็นเงิน …………………………..… บาท 
 8.ค่า…………………………………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………….. เป็นเงิน …………………………. บาท 
9.ค่า…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. เป็นเงิน ………………………… บาท 

10.ค่า……………………………………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………….. เป็นเงิน …………………………. บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น……………………………………….บาท (…………………………………………………………………………) 
4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
                  ไม่มี 
                   มี 
      ปัญหา/อุปสรรค  (ระบ)ุ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
  แนวทางการแก้ไข  (ระบ)ุ ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
      ลงช่ือ …………………………………………………….. ผู้รายงาน 
                (……………………………………………………) 
      ต าแหน่ง …………………………………………………. 
      วันท่ี - เดือน - พ.ศ. …………………………………. 
 

  

  
 


