
 

การจัดทำโครงการดานสุขภาพเพ่ือรับทุนผานกองทุนสุขภาพตำบล 
เขียนโดย สมชาย ละอองพันธุ หัวหนางาน  สปสช.เขต 12 สงขลา 

 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื ่อง การกำหนดหลักเกณฑเพ่ือ

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที ่หรือ

ทองถิ่น พ.ศ.2561 ขอ 10 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตามขอ 7 วรรคหนึ่ง ใหใชจาย

เปนเพื ่อสนับสนุนและสงเสริมเปนคาใชจ ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามที่

คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ (ไมควรตีความวาจายตามระเบียบองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

โครงการที่จะพิจารณาของคณะกรรมการฯ ควรระบุที ่มาของปญหา ขนาดความรุนแรง 

ขั้นตอนดำเนินกิจกรรมดานสุขภาพที่ชัดเจน รายละเอียดคาใชจายที่ครบถวนตามความเปนจริง โดย

หามมิใหคณะกรรมการสันนิษฐานวาผูรับทุนทุจริต หรือรับเงินไปแลงวดำเนินโครงการมิได 

ประกาศฯ มุงเปดโอกาสใหทุกหนวยงาน องคกร กลุม สามารถรวมจัดบริการสาธารณสุขได 

นิยามความหมายของการจัดบริการสาธารณสุขตามประกาศ ขอ 4 นิยาม วา 

บริการสาธารณสุข หมายถึง การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ(เนนการ

ดูแลกลุมที่ปวย หรือผูสูงอายุ คนพิการใหกลับมาดีเหมือนเดิม) และการรักษาปฐมภูมิเชิงรุก (การ

จัดบริการทางการแพทยที่บานหรือชุมชน)และใหรวมถึง กระบวนการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสราง

เสริมปองกันโรค ดวย 

 

สรุปงายๆการขอรับทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือกองทุนสุขภาพตำบล

นั้น จะตองมีองคประกอบดังนี้ 

1.ผู รับทุน หรือผู เขียนโครงการ ประกาศฯกำหนดใหทุกหนวยงาน องคกร กลุ มภาค

ประชาชน สามารถทำโครงการดานสุขภาพเพื่อขอรับทุนมายังกองทุนฯแตกตางกัน โดยมีผลตอ

เงื ่อนไขขอจำกัดการขอรับทุนโครงการ นิยามของหนวยงานรับทุนตามประกาศฯ ขอ 4 กำหนด

ลักษณะผูรับทุน ดังนี้ 



1.1 สถานบริการ หมายถึง สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลของผูประกอบโรคศิลปะ 

เชน คลินิกแพทย คลินิกทันตแพทย คลินิกพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เปนตน สวนกรณี รานยา 

มิใชสถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล แตจัดเปนหนวยงานอื่น 

1.2 หนวยบริการ หมายถึง สถานบริการตามขอ 1.1 ที ่ขึ้นทะเบียนโดยผานการประเมิน

มาตรฐานกับ สปสช.แลว เชน โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ.2545 จะเรียกวา หนวยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ /โรงพยาบาล

จังหวัด/โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพ.สต.) รวมถึง คลินิกแพทย

เอกชนที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการกับ สปสช. อาทิ เชน คลินิกชุมชนอบอุน เฮลแครคลินิก เปนตน 

1.3 หนวยงานสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานที่มีหนาที่ดานสาธารณสุขโดยตรง อาทิเชน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม สำนักปลัดที ่มีสวนสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานควบคุมโรค สำนักอนามัย เปนตน 

1.4 หนวยงานอื่น หมายถึง หนวยงานที่ไมมีภารกิจดานสาธารณสุข เชน วัด โรงเรียน มัสยิด 

สถานีตำรวจ เปนตน 

1.5 กลุมองคกรประชาชน หมายถึง ชมรม มูลนิธิ กลุมที่ชาวบาน 5 คนรวมตัวกันจัดทำ

โครงการ(ไมตองจุดทะเบียนเปนกลุมตามระเบียบเงินอุดหนุน กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากจุดมง

หมายของการทำงานกองทุน คือ ใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ ไมปวย) 

**ประเด็นดังกลาวขางตนเปนความเขาใจผิดของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานกองทุนฯ เสมอวา 

กลุ มประชาชนตองจดทะเบียนกอน 1 ป จึงจะรับทุนได เนื ่องจากใชระเบียบเงินอุดหนุนของ

กระทรวงมหาดไทย 

สิ ่งที ่เปลี ่ยนแปลงไปจาก ประกาศฯ ฉบับ พ.ศ.2557 คือ ประเภท 10(1) หนวยบริการ

สาธารณสุข สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข ไมจำเปนตองมีสำนักงานที่ตั้งใน อปท.นั้น 

10(2) กลุมหรือองคกรประชาชน และหนวยงานอื่น ไมตองสำนักงานที่ตั้งใน อปท.นั้น ขอเพียงทำ

กิจกรรมกับกลุมเปาหมายในพื้นที่ อปท.นั้น 

10(3) เพิ่มใหหนวยงานที่รับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนยพัฒนาผูสูงอายุ หรือศูนยพัฒนาคน

พิการ เชน กองการศึกษา หรือ งานสวัสดิการสังคม เปนตน จัดเปนประเภท 3 ดวยเชนเดียวกัน 



2.ตองมีรางโครงการ   สปสช.เขต 12 สงขลา แนะนำวาควรทำเปนโครงการ ไมทำเปน

แผนงาน หรือกิจกรรม เนื่องจากแผนงานจะมีรายละเอียดไมเพียงพอตอการ ขาดรายละเอียดสำคัญ 

สวนกิจกรรม มีลักษณะปลีกยอยมากเกินไป 

แผนงาน คือ รายละเอียดคราวๆวา พ้ืนที่มีสถานการณอยางไร การวางเปาหมาย  
โครงการ คือ ที่มาของปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม 
3.ตองผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการกองทุนจะมีองคประกอบ

จำนวน 18-19 คน ตามประกาศขอ 12 จะตองจัดประชุมและลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง
ขององคประชุมตามขอ 15  จดรายงานการประชุมเพื่อประกอบการเบิกเงินดวยในวาระเพื่อพิจารณา 
รายละเอียดในการจดรายงานประชุม คือ 

ช่ือโครงการ  หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน จำนวนเงินประมาณ ผลการพิจารณา อนุมัติ 
ไมอนุมัติ หรืออนุมัติใหปรับโครงการตามเงื่อนไขอะไรบาง 
 
สรุปเงื่อนไขการเขียนโครงการเพ่ือรับทุนจากกองทุน ดังนี้ 

 
 

ขอควรพิจารณาในการพัฒนาโครงการ 
1.ควรเปนโครงการที่ตอบสนองหรือแกปญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน ไมควรทำโครงการ

เดิมแตเปล่ียนป พ.ศ.มาขอรับทุนใหม และเนนโครงการที่มีการบรรจุในแผนสุขภาพเปนอันดับแรก แต



กรณีไมมีในแผนใหปรับแผนสุขภาพเพื่อรับทุนฯในวาระกอนมีการพิจารณาโครงการครั้งนั้น หามอาง

วาไมมีโครงการบรรจุในแผนสุขภาพ จึงไมใหการสนับสนุน มีการแสดงสถานการณปญหาสุขภาพที่

ชัดเจนของตำบลหรือในหมูบานหรือหนวยงานที่ทำ ไมควรนำเสนอขอมูลสถานการณแบบกวางๆ 

ทั่วไป เชน ขอมูลของโลกหรือประเทศ แทนที่จะมุงเนนขอมูลของพื้นที่เปนสำคัญ เชน ผูปวยเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงในตำบล มีพฤติกรรมกินอาหารเค็มหรือบริโภคหวาน รอยละเทากับ 30  หรือ 

จำนวนมัสยิด วัดที่ประกาศเปนพื้นที่ปลอดบุหร่ี จำนวน 0 แหง เปนตน 

 

2.ชองทางการเขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนจากกองทุน มี 3 ชองทาง ดังนี้ 

2.1 เขียนโครงการตามเอกสารแบบฟอรมเสนอโครงการ สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซต

กองทุนสุขภาพตำบล ขอเสีย คือ ตองทำเอกสารหรือตองแกไขหลายครั้ง การเบิกเงินจะชา เนื่องจาก

ตองรอใหเจาหนาที่กองทุนตลอดจนการเขียนรายงานผลโครงการตองสงเปนเอกสารในรูปเลม 

      2.2 การติดตอกองทุนสุขภาพเพื่อให ออกรหัสสมาชิกและรหัสผาน เพื่อเขาไปพัฒนา

โครงการ สปสช.เขต 12 สงขลา ไดพัฒนาระบบจัดการสมาชิกกองทุน สามารถใหผูจัดการกองทุน

สุขภาพตำบล สรางรหัสสมาชิกและรหัสผาน จำนวน 9999 คน เพื่อเขาไปพัฒนาโครงการรับทุน 

ขั้นตอน ดังนี้ 



 

 

 



 

เจาหนาที่กองทุนตำบลแจง ชื่อผูใชงาน และรหัสผาน เพื่อเขาไปพัฒนาโครงการเพื่อขอรับทุน 

โดยวิธีการ คือ 

เขาเว็บไซตกองทุนสุขภาพตำบล >>> คลิ๊ก กองทุนของฉัน >>> ใสชื่อผูใชงาน และ

รหัสผาน >>> เขาไปเมนู พัฒนาโครงการ 

 

2.3 กลุ มบ ุคคลภายนอก หรือหนวยงานภายนอกพื ้นที่ ในประกาศฯ ฉ. 2561 นั้น

เปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมิไดกำหนดเงื ่อนไขวาหนวยงานอื่นตามประกาศ ขอ 10(2) ตองมี

สำนักงานตั้งอยูในพื้นที่กองทุนนั้นจึงจะสามารถขอรับทำได  สปสช.เขต 12 สงขลา พัฒนาระบบ

พัฒนาโครงการเพื่อขอรับทุน 

 

รหัสสมาชกิระบบจะสรางใหอัตโนมัติ ขึ้นตนดวยรหัสกองทุน ตามดวยลำดับสมาชิก 

รหัสผานเจาหนาท่ีสามารถต้ังใหเขาใจงายๆ เชน 123456 หรือ abcdef 

ใสชื่อสมาชิกดวยภาษาไทย เปนชื่อหนวยงาน หรือชื่อบุคคล 



3.โครงการที่จะขอรับทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุนสุขภาพตำบล (เนนการมีสวนรวม

ดูแลสุขภาพ สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาเชิงรุกและการฟนฟูสมรรถภาพ) และซ้ำซอนงบปกติ

ของหนวยงานหรือเปนภาระกับกองทุนตอบสนองปญหาสุขภาพของชุมชน  ตัวอยาง การตั้ง

วัตถุประสงคโครงการไมสอดคลองกับประกาศฯ เชน 

3.1 เพื่อเพิ่มทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ เชน เพิ่มทักษะกีฬามวยไทย ตะกรอ ฟุตบอล  
3.2 เพื่อสรางรายได 
3.3 เพื่อสืบสานศาสนา ประเพณี วันสำคัญ 
3.4 เพื่อตอบสนองนโยบายของเทศบาลหรือหนวยงานอื่น เปนตน 
 

สิ่งที่ควรทำ คือ ตั้งวัตถุประสงคโครงการ ไมควรเกิน 2 ขอ เนนการแสดงหรือมีคำสำคัญ(keyword) 
คือ เพื่อแกไขปญหา......หรือเพื่อเพิ่ม........หรือเพื่อลด....... 
 
ตัวอยางการตั้งวัตถุประสงคที่ด ี

1) เพ่ือแกปญหาการฝากครรภลาชาของหญิงตั้งครรภรายใหม 
2) เพ่ือแกปญหาการตั้งครรภวัยรุน 
3) เพ่ือเพ่ิมสถานที่ราชการที่ประกาศเปนพ้ืนที่ปลอดบุหร่ี 
4) เพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเค็มและหวานของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

เปนตน  
มีบางโครงการผูรับผิดชอบมักเขียนวัตถุประสงคที่คลุมเครือ หรือ วัดยาก เชน 

1) เพ่ือสรางความรักสามัคคีกับประชาชนในชุมชน 
2) เพ่ือใหประชาชนไดบำเพ็ญประโยชน เปนตน 

 
4.ตองระบุเงื่อนเวลาการทำโครงการ ควรระบุหวงเวลาที่จะทำโครงการสอดคลองกับความ

เปนจริง และไมหามวาตองทำโครงการใหเสร็จภายในปงบประมาณเทานั้น เชน หากมีผูรับทุนจะ
ดำเนินโครงการชวง ตุลาคม-กุมภาพันธ (ปลายปและตนปงบประมาณ) คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาอนุมัติได เพราะเมื่อพิจารณาอนุมัติ ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำใบเบิกเงินและโอน
เงินงวดเดียว 100 % ใหผูรับทุนเพื่อดำเนินโครงการ และตัดขาดออกจากบัญชีกองทุนสุขภาพตำบล 

นอกจากนี้ กรณี โครงการที่เขียนขอรับทุนสงมาใหคณะกรรมการพิจารณา ในโครงการระบุ
เงื ่อนเวลาลวงเลยมาแลว แตยังไมประชุมพิจารณาสักที เนื ่องจากสาเหตุการบริหารจัดการไม
สามารถจัดประชุมคณะกรรมการตามแผนที่วางไว คณะกรรมการกองทุน สามารถพิจารณาปรับ
หวงเวลาที่เหมาะสมใหกับผูรับทุนก็ได  



เมื่อผูรับทุนดำเนินโครงการไปแลวสักระยะหนึ่ง ปรากฏวา โครงการไมเสร็จ ก็สามารถทำ
หนังสือขอขยายเวลาดำเนินโครงการ สงไปยังคณะกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนมีอำนาจพิจารณาการขอขยายเวลาไดตามประกาศฯขอ 10 วรรคหนึ่งเชนเดียวกัน  

การดำเนินโครงการกอนการอนุมัติโครงการ มีผลใหการทำโครงการที่ดำเนินการมากอนแลว 
เปนโมฆะ ดังนั้น ตองระวังเพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับเง่ือนไข 

5.รายละเอียดกิจกรรมและคาใชจาย ผูรับทุนตองออกแบบกิจกรรมอยางเปนขั้นตอนและ
ชัดเจน และตองเขียนรายละเอียดคาใชจายตามประเภทตามความเปนจริงสอดคลองที่จะทำ  

กรณีศึกษา ลักษณะกิจกรรมไมควร ดังนี้  
5.1 อบรมใหความรูเพียงอยางเดียว เชน อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมูบาน(อสม.) 

เนื่องจากหนวยงานสาธารณสุขมีงบปกติอยูแลว ยกเวน หากจะพัฒนาความรูและทักษะพิเศษที่
เฉพาะ อสม.ดวยการมีหลักสูตรเฉพาะ ภายหลังนำเอา อสม.เปนกลไกชวยทำงานดานสุขภาพใน
พ้ืนที่ ยอมทำได 

ชอบแยงงานหรือภารกิจของหนวยงานอื่นมาทำผานกองทุนสุขภาพตำบล เชน การอบรมกูชีพ
กูภัย หรือฟนคืนชีพ ซึ่งเปนขอบเขตของ พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2552 อบรมงานฉีดวัคซีนแก
สัตว สุนัข แมว วัว แพะแกะ ซึ่งเปนภารกิจของปศุสัตว เปนตน 

5.2 การแขงขันกีฬา  เชน แขงขันกีฬาโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยผูสูงอายุ เปนตน 
นำมาเปนคาจัดการแขงขันกีฬา คาน้ำดื่ม คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาซุมเชียร คารถเดินทางไป
แขงขัน คาอุปกรณ เปนตน ดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเขาใจวา หากมีการแขงขันกีฬา
จะเปนสัญลักษณวามีสุขภาพดี แตความเปนจริงแลว สวนใหญเปนงานสรางกระแส(event) มากกวา
เปนการสรางเสริมสุขภาพที่แทจริง หากจะแขงขันกีฬาตองใชงบประมาณของงานกีฬาและสันทนา
การ ผานขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5.3 ซื้อของอยางเดียว เชน โครงการซื้อเคร่ืองชวยฟนคืนชีพ (AED) โครงการซื้อกระเชามอบ
ผูปวยหาเสียง โครงการซื้อเครื่องพนหมอกควันยุงลาย โครงการซื้อเตียงผูปวย รถเข็น เครื่องเลน
กลางแจงเด็ก เปนตน 

มีบางชื่อโครงการเขียนดีสอดคลองกับวัตถุประสงคกองทุน แตออกแบบเพียงการซื้อของอยาง
เดียวไมเห็นขั ้นตอนการทำงานดานสุขภาพ เชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตานภัยยาเสพติด 
คาใชจายมีการซื้อเมล็ดพันธุผักแจกแกชาวบานเพียงอยางเดียวในวงเงินที่สูงมาก  

สวนใหญผูรับทุนมีความปรารถนาดีในการทำงานเพื่อแกปญหาสุขภาพในชุมชน แตดวย
ขอจำกัดในการเขียนและออกแบบกิจกรรมสงผลใหพลังเผลอในการเขียนโครงการในลักษณะตองหาม
ผิดวัตถุประสงค 



5.4 แจกของรางวัลถวนหนา เชน แจกขาวสาร พัดลม ตูเย็น โดยไมมีเหตุผลที่มาที่ไป การ
กระตุนหรือเชิดชูบุคคลตนแบบ(Role model) เปนกลวิธีหนึ่งของการสรางเสริมสุขภาพ การมอบ
รางวัล เชนโลรางวัล หรือประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เปนตน ยอมทำไดแตตองมีเงื่อนไขของการ
ดำเนินกิจกรรมบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไวกอน  

กรณีศึกษาที่ 1 อบต.แหงหนึ่งจัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก เพื่อสงเสริมให
เขาถึงการคัดกรอง นำเงินกองทุน มาแจกทองคำ พัดลม ขาวสาร แกผูเขารวมกิจกรรม ถือเปนการใช
จายไมตรงตามวัตถุประสงคหรือฟุมเฟอย 

กรณีศึกษาที่ 2 กลุมชาวบานปราญชชุมชน ขอรับทุนโครงการสืบสานวิถีพอเพียงจากกองทุน
สุขภาพเทศบาลตำบลแหงหนึ่ง มีกิจกรรมอบรมความรู และฝกปฏิบัติการ ไดแจกรมกันแดดแก
ผูเขารวม คาใชจายเปนรางวัล เชน พัดลม ตูเย็น และเคร่ืองสูบน้ำ เปนเงินจำนวนเกือบหนึ่งแสนบาท  

5.5 สรางสิ่งกอสราง เชน กอสรางที่ลางมือสำหรับแปรงฟน หองน้ำที่สะอาด กอสรางปายไฟ
ประชาสัมพันธ คอกสัตวหรือเลา กรง สำหรับฉีดวัคซีนสัตว เปนตน  

กรณีศึกษา รพ.แหงหนึ่งจังหวัดสวรรคแดนใต มีโครงการลอกตาตอกระจกแกผูสูงอายุ จึงทำ
โครงการปรับปรุงหองผาตัดใหม โดยขอเงินซื ้อเคร่ืองปรับอากาศ จำนวน 5 เครื ่อง รวมวงเงิน 
200,000 บาท 

5.6 จัดกิจกรรมสรางกระแสครั้งเดียวจบ เชน แรลลี่จักรยาน วิ่งมาลาทอน เดินรณรงค
ปองกันไขเลือดออกวันเดียวจบ เปนตน ลักษณะกิจกรรมแบบนี้ 

กรณีศึกษา ชมรมจักรยานจัดกิจกรรมแรลลี่จักรยานในวันเสารและอาทิตย จึงขอรับทุนจาก
กองทุน แตในเวลาจัดกิจกรรมมีบุคคลนอกพื้นที่มารวมจำนวนมาก สงผลใหประชาชนในพื้นที่ไมไดรับ
ประโยชนหรือการทำครั้งเดียววันเดียวไมเปนการสรางเสริมสุขภาพ เปนแคการสรางกระแสมากกวา 
เปนตน 

5.7 คาจางลูกจางประจำโครงการ การจายเปนคาตอบแทนนอกเวลาแกบุคคลที่ทำโครงการ
สามารถเขียนได แตไมใชเปนคาจางเจาหนาที่ เพราะหนวยงานที่รับทุนตองจายคาจางหรือเงินเดือน
เอง 

5.8 ศึกษาดูงานอยางเดียวไมมีกระบวนการทำงานตอ การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหรือ
ผูเขารวมโครงการโดยกลวิธีการดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นที่เกี่ยวของกับการทำโครงการ 
และไมเปนภาระกับกองทุน มีการทำกิจกรรมอื่นที่ตอเนื่องจากการดูงานยอมทำได 

กรณีศึกษาที่ 1 รพ.สต.แหงหนึ่งทำโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.4.0 โดยมีกิจกรรมเพียงการ
ไปดูงานอยางเดียวและพักผอนในรีสอรทในตางจังหวัด งบประมาณ 400,000 บาท ผิดวัตถุประสงค
กองทุน 



กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียนทำโครงการโรงเรียนขยะฐานศูนยปลอดโรค ออกแบบกิจกรรม 
ประกอบดวย การศึกษาดูงานของคณะทำงานดานจัดการขยะจำนวน 15 คน ณ โรงเรียนตนแบบดาน
การจัดการขยะซึ่งอยูอีกอำเภอไกลมากนัก เชารถตูไป 2 คน มีกิจกรรมการฝกอบรมการแยกขยะโดย
ผูประกอบการดานขยะเพื่อสังคม การเปดธนาคารขยะทองคำรับฝากขยะ การคืนขอมูลผลการ
ดำเนินงาน เปนตน การออกแบบลักษณะแบบนี้ ยอมสามารถขอรับทุนจากกองทุนฯได 

6.เงื่อนไขตามประเภทของผูรับทุน ตามประกาศฯ ฉ.61 ไดลดเง่ือนไขหลายเร่ืองเกี่ยวกับผูรับ
ทุน หากในโครงการจำเปนตองมีครุภัณฑที่จำเปนตอการทำกิจกรรมใหพิจารณาสอดคลองตาม
ประกาศ ดังนี้ 

6.1 ประเภท 10(1) หนวยบริการ สถานบริการ หนวยงานสาธารณสุข และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ครุภัณฑที่จำเปนตอการทำกิจกรรมไมจำกัด 

6.2 ประเภท 10(2) ชมรม กลุม องคกรประชาชนและหนวยงานอื่น วงเงินโครงการขอรับกี่
บาทก็ได แตวัสดุที ่มีลักษณะครุภัณฑ(อายุเกิน 1 ป) รวมถึงครุภัณฑ ไมเกิน 10,000 บาท/
โครงการ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากเดิมที่กำหนด 5,000 บาท/โครงการ 

6.3 ประเภท 10(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือชื่ออื่น หรือหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาผูสูงอายุและคนพิการ หรือชื่ออื่น หรือหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบงานศูนยฯ 
ครุภัณฑที่จำเปนตอการดำเนินโครงการไมจำกัด  

6.4 ประเภท 10(4) การบริหารกองทุน หากตองซื้อครุภัณฑที ่จำเปนตอการดำเนินงาน
กองทุน สามารถซื้อไดไมจำกัดวงเงินและรายการ แตตองใชทำกิจกรรมที่จำเปนตอการทำดำเนินงาน
กองทุนอยางอื่นกอน เชน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เปนตน  

6.5 ประเภท 10(5) การแกปญหาสาธารณสุขเบื ้องตนกรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด 
ครุภัณฑที่จำเปนตอการทำกิจกรรม ไมจำกัดวงเงิน 

 
วิธีการพัฒนาโครงการ ผานระบบเว็บไซตกองทุนสุขภาพตำบล 
 



 

 

 



 

 

 



5.วิธีการพิจารณาโครงการ สามารฉายขึ้นจอผานเคร่ืองฉายและใหแกไขหรือปรับรายละเอียด

โครงการตามที ่คณะกรรมการใหความเห็น  เมื ่อเสร็จแลวใหพิมพโครงการเพื ่อเปนเอกสาร

ประกอบการเบิกจายเงินตอไป 

 

 6.สรางเปน ติดตามโครงการ เพื่อการจัดบันทึกขอตกลงดำเนินโครงการระหวางผูรับทุน กับ

ประธานกองทุนฯ และการทำใบเบิกเงิน โดยดำเนินการดังนี้ 

 

ใสรหัสโครงการ xx-laaaa-b-de 
xx= ป พ.ศ. 
Laaaa= รหัสกองทุน  
b = ประเภท 10(1)-(5) 
de =ลำดับโครงการ 
 



 

 

ตัวอยางโครงการเดน 

1. โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานมเชิงรุก

https://localfund.happynetwork.org/project/develop/view/42172 

2. โครงการปดเทอมสรางสรรค ฟนฟูการละเลนพื้นบาน แบงปนอาหารปลอดภัย

https://localfund.happynetwork.org/project/develop/view/23102 

 

 

 

 

 

 

เลือกประเภทของการสนับสนุน  

หนวยงาน/องคกร/กลุมคน 

ช่ือองคกรรับผิดชอบ 

วันอนุมัติ(เลื่อนไดตามอนุมัติจริง) 

วันเริ่มตน-สิ้นสดุ 

ผูรับผิดชอบ ใสช่ือ-สกุล 

 

https://localfund.happynetwork.org/project/develop/view/42172
https://localfund.happynetwork.org/project/develop/view/23102


ทานสามารถเขาไปติดตามโครงการเดน 

 

 

 


