
 

 

   
 

คู่มือ 
การเสนอของบประมาณ 
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          จัดทำโดย 
         กองทุนหลักประกันสขุภาพเทศบาลตำบลสรรคบุรี 
 



 

 

 การจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง การจัดบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมสขุภาพ  
ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคน 
พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยงที่อยู่ในพ้ืนที่ 
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการในพื้นท่ี 
 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 

กำหนดระยะเวลาการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. กำหนดการส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ให้หน่วยงาน ชุมชน หรือผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนฯ ส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสนอกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลสรรคบุรี และมีหนังสือนำส่ง เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล    
ตำบลสรรคบุรี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมเสนอให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลสรรคบุรี พิจารณาโครงการ 
2. กำหนดการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 2.1 หลังจากท่ีได้รับเงินอุดหนุนแล้ว ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น 
 2.2 เมื่อจะดำเนินโครงการให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบ 
3. กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ให ้รายงานผลการดำเน ินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยจัดทำเป็นร ูปเล่ม และมีหนังส ือนำส่ง              
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสรรคบุรี ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี  
 เอกสารการรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  1. หนังสือนำส่ง 
  2. แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบ กปท.10)  
  3. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน (กรณีคณะกรรมการ กปท. ต้องการทราบรายละเอียด) 
   - ใบเสร็จค่าป้ายโครงการ 
   - ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารผู้รับเงิน 
   - ใบสำคัญรับเงินค่าประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารผู้รับเงิน 
   - ใบสำคัญรับเงินค่าประกอบอาหารกลางวัน 
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน 
   - ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
   - อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
  5. ภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ภาพการดำเนินโครงการ



 

 

4. กำหนดการติดตามและประเมินผล 
 4.1 เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้คณะกรรมการหรืออนุกรรมการไปตรวจติดตามการ
ดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 4.2 ภายในวันที ่ 30 กันยายน ของทุกปี ให้คณะอนุกรรมการหรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายรวบรวมเอกสาร        
การประเมินติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้คณะกรรมการฯ เพ่ือนำเข้าวาระการประชุม 

 
 

 
 
  



 

 

 

การเสนอโครงการ 
 
เอกสารประกอบการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 1. แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบ กปท.7) 
 2. แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบ กปท.8)  
 3. สำเนาสมุดบัญชี  
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเบิกเงิน จำนวน 3 คน



 

 
 

กปท.7 

 
 

แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ..........................................................................รหัส กปท. .................. 

อำเภอ........................................จังหวัด..................................................... 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 16 (2) “ใหพิ้จารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตาม
ข้อ 10” 

อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ..................... โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.ชื่อ  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม 

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

2.ชื่อ  หน่วยงาน   องค์กร   กลุ่มประชาชน 

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

3.หลักการเหตุผล  
.................................................................................... ................................................................................

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

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

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

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

4.วัตถุประสงค์ (เพ่ือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึง
การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) 

1. ............................................................................................................................. ................. 
2. .............................................................................................................. ................................ 
3. .......................................................................................................................... .................... 

5.วิธีดำเนินการ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามข้อ 4) 

1. ........................................................................................................................................ ...... 
2. ......................................................................................................................... ..................... 
3. .......................................................................................................................... .................... 
4. ..................................................................................... ......................................................... 
5. ........................................................................................................................... ................... 



 

 
 

กปท.7 
6.กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม 

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 6.1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 6. การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
 7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................  

 6.2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
 6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
 7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .. 

 6.3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
 6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
 7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 
 9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .. 

 6.4. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
 6. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน 
 7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 



 

 
 

กปท.7 
 8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 
 9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .. 

 6.5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... . 

 6.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 6. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ 
 7. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 8. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 9. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .. 

 6.7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า 
 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .. 

 6.8. กลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีมีภาวะเสี่ยง จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .. 

 6.9. กลุ่มพระสงฆ์ หรือนักบวช ในศาสนาต่าง ๆ จำนวน.......................คน 



 

 
 

กปท.7 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .. 

 6.10. กลุ่มผู้ต้องขัง จำนวน.......................คน 
 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 
 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 
 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ 
 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
 5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
 6. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... ..  

 6.11. สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)] 
 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ 
 4. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ) ....................................................................................................... .... 

 6.12. กลุ่มอ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................จำนวน.......................คน 
  1. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... .. 

7.ระยะเวลาดำเนินการ (ควรระบุตามการดำเนินงานจริง) 

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

8.สถานที่ดำเนินการ 

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

9.งบประมาณ (ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการ ที่ตั้งไว้ตามข้อ 5) 

จำนวน ................................. บาท รายละเอียด ดังนี้ 
- ค่า..................................................................   เป็นเงิน  ....................บาท 
- ค่า..................................................................   เป็นเงิน  ....................บาท 
- ค่า..................................................................   เป็นเงิน  ....................บาท 
- ค่า..................................................................   เป็นเงิน  ....................บาท 
- ค่า..................................................................   เป็นเงิน  ....................บาท 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ตามข้อ 4) 

1. ........................................................................................................................... ................... 
2. ........................................................................................................................................ ...... 
3. ......................................................................................................................... ..................... 



 

 
 

กปท.7 
11.คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ 

ข้าพเจ้า ................................................................................... ตำแหน่ง.................................................... 
หน่วยงาน............................................................................... .หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที ่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้  

 ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณท่ีได้รับจากแหล่งอื่น  

 สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท. 

 รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ                                              ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(                                             ) 

            ตำแหน่ง ............................................................ 
           วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................. 

 
 

- เห็นชอบ/อนุมัติ  
- ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

 
 

ลงชื่อ                                              หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน 
(                                             ) 

ตำแหน่ง ............................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................. 



 

 
 

กปท.8 

 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ..........................................................................รหัส กปท. .................. 

อำเภอ........................................จังหวัด..................................................... 
 
        วัน..........เดือน.........................พ.ศ. ..................... 

เรื่อง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ.................... 

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ................................................ 

เอกสารแนบ แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบ กปท.7)  จำนวน  1  ชุด 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื ่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
เป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” นั้น 

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มาเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ กปท. ตามเอกสารแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 
ลงชื่อ                                             หวัหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

         (                                           )   
ตำแหน่ง ............................................................   
วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................. 

 



 

 
 

 

การรายงานผลการดำเนินงาน  
 

เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 1. หนังสือนำส่ง 
 2. แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบ กปท.10)  
 3. สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน (กรณีคณะกรรมการ กปท. ต้องการทราบรายละเอียด) 
  - ใบเสร็จค่าป้ายโครงการ 
  - ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารผู้รับเงิน 
  - ใบสำคัญรับเงินค่าประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารผู้รับเงิน 
  - ใบสำคัญรับเงินค่าประกอบอาหารกลางวัน 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน 
  - ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
  - อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 4. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
 5. ภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ภาพการดำเนินโครงการ



 

 
 

              เขียนที ่................................................... 
               ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี 
                  จังหวัดชัยนาท 17140 

     วันที่...................................................... 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ............................................................................................................ . 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสรรคบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ      จำนวน 1 ชุด 

 ตามท่ี.........................................................................................ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสรรคบุรี เพ่ือดำเนินโครงการ........................................................ 
.......................................................................... ประจำปี พ.ศ. .................จำนวนเงิน.......................... บาท นั้น 

 บัดนี้……………………………………………………......…ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสรรคบุรีทราบ           
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
             (............................................) 
     ตำแหน่ง..................................................... 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

  

    
 



 

 
 

กปท.10 

 
 

แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ..........................................................................รหัส กปท. .................. 

อำเภอ........................................จังหวัด..................................................... 
 

1.ชื่อ  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม 

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

2.ผลการดำเนินงาน 
............................................................................................................................. .......................................

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

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

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

3.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ  
............................................................................................................................. .......................................

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

................................................................................................................................................................... ...................... 
4.การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ                                      บาท 
งบประมาณเบิกจ่ายจริง                                       บาท   คิดเป็นร้อยละ .............................. 
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุน                                    บาท   คิดเป็นร้อยละ .............................. 

5.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
 ไม่มี 
 มี 

  ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ............................................................................................ ............................ 
.................................................................................................................. ...................................................................... 
  แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ....................................................................................... ............................... 
....................................................................................................................................................................... ................. 

6.เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน (กรณีคณะกรรมการ กปท. ต้องการทราบรายละเอียด) 
 ภาพถ่ายหรือวีดีทัศน์ภาพการดำเนินการจริง 
 อ่ืน ๆ ...........................................................................................................   



 

 
 

กปท.10 
7.บุคคลอ้างอิง/ตัวแทนผู้รับประโยชน์จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (อย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป) 

1. ชื่อ..........................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

2. ชื่อ..........................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

3. ชื่อ..........................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 

 
 

  
ลงชื่อ                                              หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน 

(                                             ) 
ตำแหน่ง ............................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................. 
 

 



 

 
 

ใบสำคัญรับเงิน 
  

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

ข้าพเจ้า................................................................. อยู่บ้านเลขที่............... หมู่ที่........ตำบล....................... 
อำเภอ..................................... จังหวัด............................... ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสรรคบุรี 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  ดังรายการต่อไปนี้ 

 

                                            จำนวนเงิน .....................................................................  
                                      (ตัวอักษร) 
 

 
 

               ลงชื่อ……………………........................................ผู้รับเงิน 
                                                              (...............................................................) 
                                                              

 

 
 
 

                 ลงชื่อ……………………........................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                              (...............................................................) 

รายการ         จำนวนเงิน 
 

     
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

    
 

 


