
เง่ือนไขในการจ่ายเงินอุดหนุน 
  

 ด าเนินการเสนอโครงการ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 

 ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด โดยกิจกรรม
ของโครงการจะต้องเป็นกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จ าเป็นต่อสุขภาพและ
การด ารงชีวิต 

 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องระบุถึงเหตุผล 
ค ว าม จ า เป็ น  วั ต ถุ ป ระส งค์   ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย 
วิ ธี ด า เนิ น ก า ร  วั น เว ล า  ส ถ าน ที่ ด า เนิ น ก า ร 
งบประมาณ  และผลที่คาดว่าจะได้รับชัดเจน 

  โครงการต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ  

 ต้องมีบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนกับกองทุนฯ 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการพร้อม
พยานให้เสร็จสิ้น  เรียบร้อยก่อนรับงบประมาณ
สนับสนุน และต้องรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ 

 

 

 

 

  คณะกรรมการบริหารกองทุน 
 

1. นายชัยศิริ    ศิริรุ่งสกุลวงศ ์    ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย   ปานปรีชา  กรรมการ 
3. นางสาวปริศนา ธีรเนตร  กรรมการ 
4. นายจนุ จ่างโพธิ ์   กรรมการ 
5. นางนัดธิทรา  อบกลาง  กรรมการ 
6. นายสงัวาล  จ่างโพธิ์  กรรมการ 
7. นางสาวชญานันท์   ตั้งกระโทก กรรมการ 
8. นางสาวอัจราพรรณ   อ่วมทอง กรรมการ 
9. นายโกวทิย์  วิเชียรทว ี  กรรมการ 
10. นางเมตตา  แสนค าวัง  กรรมการ 
11. นางประหยัด  พึ่งจนัดุม  กรรมการ 
12. นางยุพนิ   ผัดโพธิ ์  กรรมการ 
13. นางประคอง  จ่างโพธิ์  กรรมการ 
14. นางสาวธนพรรณ นาคมะเริง     กรรมการ

        และเลขานุการ 
15. นางศุภิสรา   คงเสถียรพงษ ์       กรรมการ

   และผช.เลขานุการ 
16. นางสาวสุวรรณี   ไชมะเริง กรรมการ

    และผช.เลขานุการ 

 

 

 

 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลต าบลบ้านโพธ์ิ 
 

 
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต ำบลบ้ำนโพธิ์  

โทรศัพท์ : 044-415109  โทรสำร: 044-415109 
www.banphokorat.go.th 

 
 



วตัถุประสงค ์
 
 
 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 
 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ 
และให้การสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ  ส าหรับประชาชน  โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ได้เข้าถึง
การบริการได้ โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมี
คุณภาพมาตรฐาน 

2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสามรถ
เข้าถึงบริการทางการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อประสานและสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้าง
สุขภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 
และประชาชนภายในท้องถิ่น 

4. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยตนเอง และร่วมบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

5. เพื่ อสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึ งระบบ
หลักประกันสุขภาพ และประชาชนในท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

6.  
 

 

 

 

 

 

 

1.กลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงหลงัคลอด 

2. กลุ่มเดก็เลก็และก่อนวยัเรียน 

3. กลุ่มเดก็วยัเรียนและเยาวชน 

4. กลุ่มวยัท างาน 

5. กลุ่มผูสู้งอาย ุ

6. กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง 

7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 

8.กลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีมีภาวะเส่ียง 

การสนับสนุนงบประมาณกองทุน  แบ่งเป็น 5 ประเภท  
 

ประเภทที่  1 สนับสนุน  และส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ  สถานบริการ  หรือ
หน่วยงานสาธารณสุข  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  
ก ารป้ อ งกั น โรค   ก ารฟื้ น ฟู ส ม รรถภ าพ   แล ะการ
รักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ
ด ารงชีวิต และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่ าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชน  หรือ
หน่วยงานอ่ืน  โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  การอ่ืน 
ป้องกันโรค ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงาน 
อ่ืนๆ 

ประเภทที่  3 สนับสนุนการสร้างเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือการ
พัฒนาและพื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการใน
ชุมชน โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟู
สมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
 

ประเภทที่ 4 การบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกัน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการหรือการพัฒ นาศักยภาพคณ ะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนๆ ที่กรรมการกองทุน
แต่ งตั้ งให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซื้ อครุภัณฑ์ ที่
สนับสนุนการด าเนินงานโดยตรง  ให้สนับสนุนได้ในวงเงิน
ตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ประเภทที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่  ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น  เหมาะสม และทัน
ต่อสถานการณ์ ได้   โดยเน้นการดูแลสุขภาพที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาด กรณีภัยพิบัติส่งผลต่
สุขภาพ เช่น  แผ่นดินถล่ม  อัคคีภัยไฟป่า  แผ่นดินไหว  
คลื่นยักษ์ ภัยหนาว ภัยฟ้าผ่า ภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย อาคารถล่ม ภัยจากการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 
 
 




