
แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง   ขอเสนอโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ                  
         องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ประจ าปี ๒๕๖๒ และการจัดท าแผนสุขภาพต าบลเมืองพล ประจ าปี ๒๕๖๓              
             
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
         
        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๗  ธันวาคม  25๖๑  ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน ตามโครงการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ผู้รับผิดชอบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีความประสงค์จะจัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ประจ าปี ๒๕๖๒ และการจัดท าแผน
สุขภาพต าบลเมืองพล  ประจ าปี ๒๕๖๓       โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 

ส่วนที่ ๑ :รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
               กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นับเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญในระบบสุขภาพของประเทศใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่
มุ่งหวังในการตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญ
ในการประสานงานองค์กรและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือค้นหาปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของประชาชน ร่ วมกัน
วางแผนและส่งเสริมให้เกิดการร่วมด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ซึ่งในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะมี
คณะกรรมการจากหลายภาคส่วน เช่น ตัวแทนจากชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ มาร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ได้ด าเนินการกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุกตามนโยบายของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.25๖๑ นั้น เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
หลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนฯในแต่ละปีงบประมาณ 

 

ดังนั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนเมืองพล  ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ประจ าปี 
๒๕๖๒ และการจัดท าแผนสุขภาพต าบลเมืองพล  ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
อนุกรรมการ  สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานและภาคีเครือข่ายอื่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
 

2. วัตถุประสงค์  
          2.1 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
          2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนฯและภาคีเครือข่าย 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนสุขภาพต าบลเมืองพล 
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กลุ่มเป้าหมาย 

             - คณะกรรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุน ฯ                     ๒๕  คน 
             - คณะอนุกรรมการ LTC                                                    ๓   คน 
             - เจ้าหน้าที่ รพ.สต.                                                ๒   คน  
   - ผู้น าชุมชน                                                                ๖   คน     
   - ประธาน อสม.                                                               ๗  คน  
            - สมาชิก อบต.                                                               ๒๐  คน 
            - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุและคนพิการ .อบต.เมืองพล   ๑๐  คน 
            - ครู ศพด.                                                                      ๑  คน 
            - ครู รร.ในพ้ืนที่ต าบลเมืองพล                                               ๔  คน    
             - ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ( CG)                       ๖  คน  
                                    รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด    จ านวน    ๘๔    คน 
  
3.วิธีด าเนินงาน 
          3.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 3.2 จัดประชุมอนุกรรมการกองทุนฯ วางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.3 ประสานงานวิทยากร 
 3.4 ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม 
 3.5 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองพล 
ประจ าปี ๒๕๖๒ และการจัดท าแผนสุขภาพต าบลเมืองพล  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 3.6 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
          ภายในเดือน  กันยายน   25๖๒     

4. สถานทีด่ าเนินการ 
       ณ  อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
 
5. งบประมาณ 

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  กิจกรรมประเภทที่ ๔  ค่าใช้จ่ายใน
การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  จ านวน  ๑๓,๓๔๘  บาท  รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี้   
           5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม   จ านวน  ๘๔  คน  ๒  มื้อๆละ  ๒๐  บาท  เป็นเงิน   ๓,๓๖0  บาท                                                                                                 
           5.2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จ านวน  ๘๔  คน ๑  มื้อๆ ละ ๕๐  บาท                เป็นเงิน   ๔,๒๐0  บาท                                                                                               

5.3 ค่าสนับสนุนวิทยากร วันละ ๕ ชั่วโมงๆ  ๕๐๐  บาท                                      เป็นเงิน   ๒,๕00  บาท 
           5.4 ค่าป้ายโครงการ ( ไวนิล ) ขนาด  ๑.๒ x  ๓.๐  เมตร  ๑  ป้าย                         เป็นเงิน      ๕๔0  บาท  
           5.๕ ค่าถ่ายเอกสาร                                                   เป็นเงิน     ๓๐0  บาท 

 5.๖ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม                                    เป็นเงิน   ๒,๔๔๘  บาท 
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                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๑๓,๓๔๘.-   บาท   ( หนึ่งหม่ืนสามพันส่ีร้อยส่ีสิบแปดบาทถ้วน ) 

***  หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          ๖.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
          ๖.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีศักยภาพในการบริหารงาน 
 ๖.๓ ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนสุขภาพชุมชนต าบลเมืองพล 
 

 

 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางสาวสุกัลยา  จิตะพล ) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

                                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุน 

              
 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นางสาวกาญรษา  แสนวิวัช ) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

                                                            กรรมการและเลขานุการกองทุน 
 

 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายภูผา  ผาปริญญา ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

                                                                ประธานกรรมการกองทุน 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การด าเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ประจ าปี ๒๕๖๒ และการจัดท าแผนสุขภาพต าบลเมืองพล ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที่  ๑๗  กันยายน   ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล   
............................................................................... 

 
 

วันที่  ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๒  
๐๘.๐๐  - ๐๘.๔๕  น.  ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
๐๘.๔๖  - ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการอบรม 
๐๙.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.  วิทยากรบรรยาย  
    - แนวโน้มการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน 
                                         อนาคต และการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี 
                                         เครือข่าย 

- การจัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
                                          โดย นายวสันต์  บุญหลา้  รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล   
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น           วิทยากรบรรยาย  
                                         - การจัดท าแผนสุขภาพต าบลเมืองพล ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓   
                                         ในการบริการสาธารณสุขตามกลุ่มเป้าหมายอย่างมีส่วนร่วม ๘ กลุ่ม 
                                          โดย นายสมพงษ์  แสนทอง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
  
                                          - ปิดการอบรม 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   เวลา  ๑๐.๓๐ น.  และ ๑๔.๓๐  น. 
               เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                    
 

 


