
  

               กปท.7 
 
 

 
 

แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น   อบต.พลับพลา   รหัส กปท.L1937 

อำเภอ โชคชัย   จังหวัด นครราชสีมา 
 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ     เรื่อง     หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561  และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม   ขอ  16 (2)    " ใหคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหนาท่ีพิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปของกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ 

อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ขอ 10 "เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามขอ 7 วรรคหนึ่ง ใหใชจายเพ่ือ 

สนับสนุนและสงเสริมเปนคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ" จึงไดจัดทำแผนงาน/ 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ  ...................  ดังนี ้

1. ช่ือ .................................................................................................................................................................................... 
 

2. หลักการเหตุผล 

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

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

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

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

3. วัตถุประสงค (เพ่ือการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคฟนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐม 

   ภูมิเชิงรุกรวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค) 

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

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

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

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

4. วิธีดำเนินการ (ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวตามขอ 3) 

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

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

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

5. กลุมเปาหมายและกิจกรรม 

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

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

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

 

 

 



 

 

          กปท.7 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ (ควรระบุตามการดำเนินงานจริง) 

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

7. สถานท่ีดำเนินการ 

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

8. งบประมาณ (ใหสอดคลองกับวิธีดำเนินการท่ีตั้งไวตามขอ 4) 

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

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (ใหลอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวตามขอ 3) 

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

10. คำรับรองความซ้ำซอนของงบประมาณ 

ขาพเจา....................................................................................................ตำแหนง................................................................. 

หนวยงาน...................................................................หมายเลขโทรศัพท................................................ในฐานะของ 

ผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ขอรับรองวา   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก 

ประกันสุขภาพในครั้งนี้ 

  ไมไดซ้ำซอนจากงบประมาณจากแหลงอ่ืน 

  สอดคลองกับแผนสขุภาพชุนชนของ กปท 

  รับทราบถึงระเบยีบ ขอบังคับ และวิธีดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง 

ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุข  

ภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลว 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

ตำแหนง .................................................... 

วันท่ี .......................................................... 

 

- เห็นชอบ/อนุมัติ 

- ใหเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสขุภาพ 
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ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาหนวยงาน/องกรค/กลุมประชาชน 

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

ตำแหนง ........................................................ 

วันท่ี ........................................................ 
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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น   อบต.พลับพลา   รหัส กปท.L1937 

อำเภอ โชคชัย   จังหวัด นครราชสีมา 

 

           วันท่ี      เดือน             พ.ศ.  
 

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประจำปงบประมาณ ................ 
 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน อบต.พลับพลา 
 

เอกสารแนบ แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กปท.7 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   เรื่อง   หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 และท่ี 

แกไขเพ่ิมเติม  ขอ 10   เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม   ขอ 7 วรรคหนึ่ง   “ใหใชจายเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมเปน

คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” นั้น 

หนวยงาน/องคกร/กลุมประชาชน ไดดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    มาเพ่ือสนับสนุน 

งบประมาณ กปท. ตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

ลงชื่อ ......................................................... หวัหนาหนวยงาน/องคกร/กลุมประชาชน 

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

 

ลงชื่อ ......................................................... ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

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

ตำแหนง ......................................................... 

วันท่ี ......................................................... 
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แบบอนุมัตแิผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น   อบต.พลับพลา   รหัส กปท.L1937 

อำเภอ โชคชัย   จังหวัด นครราชสีมา 
 

ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งท่ี .................เม่ือวันท่ี ....... เดือน ...........................

พ.ศ. ..................... สรปุผลพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. ความสอดคลองกับแผนสุขภาพชุมชน 

☐ สอดคลอง 

☐ ไมสอดคลอง 

ความเห็นเพ่ิมเติม: 

2. ความซ้ำซอนของงบประมาณกองทุนฯกับงบประมาณจากแหลงอ่ืน 

☐ ซ้ำซอน 

☐  ไมซ้ำซอน 

ความเห็นเพ่ิมเติม: 

3. ความเสี่ยงจากผลประโยชนทับซอน 

☐ เสี่ยง 

☐  ไมเสี่ยง 

ความเห็นเพ่ิมเติม: 

4. เปนหนวยงาน/องคกร/กลุมประชาชน ท่ีมีสิทธิขอรับงบประมาณ(ตามประกาศฯ พ.ศ.2561 ขอ 10) 

(เลือกเพียง 1 ขอ) 

☐ หนวยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เชน รพ.สต. [ขอ10(1)] 

☐ หนวยสาธารณสุข เชน อปท. [ขอ10(1)] 

☐ หนวยงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ของรัฐ เชน สสอ. [ขอ10(1)] 

☐ หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไมใชหนวยงานสาธารณสุข เชน โรงเรยีน [ขอ10(2)] 

☐ องคกรหรือกลุมประชาชน [ขอ 10(2)] 

☐ ศูนยฯ หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบศูนยฯ [ขอ10(3)] 

☐  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) [ขอ10(4)] 

5. ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศฯ พ.ศ.2561 ขอ 10) 

( เลือกเพียง 1 ขอ) 

 

 



 
 

          กปท.9 

 

 

 

☐ สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการหรือหนวยงานสาธารณสุข [ขอ10(1)] 

☐ สนับสนุนและสงเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคขององคกร 

หรือกลุมประชาชน [ขอ10(2)] 

☐ สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนยฯหรือหนวยงานท่ีรับปดชอบศูนยฯ(เด็กเล็ก/ผู 

สูงอายุ/คนพิการ) [ขอ10(3)] 

☐  สนับสนนุการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ขอ10(4)] 

☐ สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ขอ10(5)] 

6. งบประมาณท่ีเสนอ จำนวน 50,000.00 บาท 

☐  อนุมัติงบประมาณ เนื่องจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

☐  ประชาชนไดรับผลประโยชน ✓ ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ 

☐  ผูรับผิดชอบงานท่ีมีศักยภาพ ✓ คาใชจายมีความคุมคา 

จึงเห็นควรสนับสนุน เปนเงินจำนวน 50,000.00 บาท 

ความเห็นเพ่ิมเติม: 

☐ ไมอนุมัติงบประมาณ 

เพราะ: 

☐ ใหรายงานผลการดำเนินงานแผนการ/โครงการ/กิจกรรม 

ภายในวันท่ี…………….. เดือน…………….พ.ศ. …………….(ตามแบบฟอรมฯ กปท.10) 

☐  ให อปท. แจงผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทราบผลเพ่ือดำเนินการตอไป 
 

ลงชื่อ ......................................................... 

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

ตำแหนง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประชุม 

วันท่ี ......................................................... 

 

ลงชื่อ ......................................................... 

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

ตำแหนง ประธานกรรมการกองทุน 

วันท่ี ......................................................... 
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แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น   อบต.พลับพลา   รหัส กปท.L1937 

อำเภอ โชคชัย   จังหวัด นครราชสีมา 
 

1. ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

2.ผลการดำเนินงาน 

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

3.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค 

☐  บรรลุตามวัตถุประสงค 

☐ ไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
 

4.การเบิกจายงบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ  .............................   บาท 

งบประมาณเบิกจายจริง  .............................   บาท   คิดเปนรอยละ ..................... 

งบประมาณเหลือสงคืนกองทุน  .............................   บาท    คิดเปนรอยละ ..................... 
 

5.ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

☐ มี 

☐ ไมมี 

ปญหา/อุปสรรค(ระบุ) : 

แนวทางการแกไข(ระบุ): 
 

6.เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

☐ สำเนาหลักฐานการจายเงิน(กรณีคณะกรรมการ กปท. ตองการทราบรายละเอียด) 

☐ ภาพถายหรือวิดิทัศนภาพการดำเนินการจริง 

☐ อ่ืนๆ 
 

7.บุคคลอางอิง/ตัวแทนผูรับประโยชนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(อยางนอย 3 คนข้ึนไป) 

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

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

3. ………………………………………………………………………………………………… 
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ลงชื่อ ......................................................... หวัหนาหนวยงาน/องคกร/กลุมประชาชน 

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

ตำแหนง ......................................................... 

วันท่ี ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


