
 

 

 

 
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นตอ่สุขภาพจังหวัดสงขลา 

เรื่อง  ขอเสนอแผนงานการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม   :  โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพในชุมชน “ศนูย์สร้างสุขชุมชน”   
ต าบล……………………………อ าเภอ……………………………จังหวัด……………………………………. ประจ าปี  ๒๕62  

 

เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา 
  ด้วยหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  (ระบุชื่อ)  ศูนย์สร้างสุขชุมชน……………......................................ได้
ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล…......................................และโรงพยาบาล..................................มีความ
ประสงค์จะท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  :   โครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพในชุมชน 
ของศูนย์สร้างสุขชุมชน…………………………………………ต าบล…………………………………………………………………….. 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา   
เป็นเงิน.......................................................บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้   
:  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด) 
 

๑. แผนยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและลดความพิการหรือลดข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองน าไปสู่

การมีคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ 

๒. กลยุทธ ์ 
 การพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและในครอบครัวหรือ
การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยชุมชนเป็นฐาน Community Base Rehabilitation : CBR สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพข้อที่ ๓ 

๓. หลักการและเหตุผล 
ด้วยภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาล........... ..............................

กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล………………………………………………..  อ าเภอ.................................................. 
จังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดของหน่วยบริการ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖2 ด าเนินการจัดตั้ง “ศูนย์สร้างสุขชุมชน” เพ่ือให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนและในครอบครัว โดยศูนย์สร้างสุขชุมชนได้คัดเลือกผู้มีจิตอาสา
ในพ้ืนที่ จ านวน ๔๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์สร้างสุขชุมชน ปี ๒๕62 และกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพในชุมชน (อาสาสมัครศูนย์สร้างสุขชุมชน) 

เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์สร้างสุขชุมชน  มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์และวัตถุประสงค์ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (ศูนย์สร้างสุขชุมชน) จึงได้จัดท าโครงการ
บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพในชุมชน “ศูนย์สร้างสุขชุมชน”  เพ่ือให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น 
                                                                                                                   /ต่อสุขภาพ… 



 

 

 
-๒- 

ต่อสุขภาพในชุมชน เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ทั้งนี้เป็นการ
ด าเนินงานภายใต้แนวทางและหลักเกณฑ์ของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ก าหนดไว้   

      ๔. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือขยายบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพไปสู่ชุมชน  พัฒนาศูนย์สร้างสุขชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพแก่คนพิการ  ผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                    
และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีมาตรฐาน    

๒. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล  ช่วยเหลือ  สนับสนุนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ใน 
ระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในระดับชุมชนและในครอบครัว   แบบมี              
ส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือกันในชุมชนได้อย่างดี   

       ๕.เป้าหมาย 
ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพแก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและครอบครัวให้สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบบริหารของหน่วยบริการ สถานบริการอย่างทั่วถึงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์สร้างสุขชุมชน 

     ๖. วิธีการด าเนินการ 
๑. เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล                       

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/เลขานุการกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สร้างสุขชุมชน ร่วมกันจัดท าโครงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพในชุมชน                           
ระดับศูนย์สร้างสุขชุมชน ผ่านการกลั่นกรองของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี ในฐานะประธานศูนย์
สร้างสุขชุมชน ลงนามเป็นผู้เสนอโครงการ 

๒. ศูนย์สร้างสุขชุมชน เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป ที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบรับรอง และให้ความเห็นชอบโครงการ 

๓. ศูนย์สร้างสุขชุมชน เสนอขออนุมัติโครงการต่อกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
๔. ศูนย์สร้างสุขชุมชน รับผิดชอบในการด าเนินงานให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม แนวทางและ

หลักเกณฑ์ที่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพก าหนดไว้ 
๕. อาสาสมัครศูนย์สร้างสุขชุมชน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพก าหนดไว้ 
๖. อาสาสมัครศูนย์สร้างสุขชุมชนจัดท าบันทึกข้อมูลการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายใต้ค าแนะน า

กรรมการและผู้ช่วยเลานุการ โดยผ่านการตรวจสอบจากให้นักกายภาพบ าบัด ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ                    
ประเมินด้วยดัชนีชี้วัดสุขภาพของการให้บริการ จากนั้นส่งต่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
(กรรมการและเลขานุการ) ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสาร  

๗. กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะโอนเงินค่าใช้จ่ายให้ศูนย์สร้างสุขชุมชนน าไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
อาสาสมัครศูนย์สร้างสุขชุมชนต่อไป การโอนเงินค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพก าหนด 

       ๗. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์สร้างสุขชุมชน…………………………………….รับผิดชอบเขตพ้ืนที่ของ อบต./เทศบาล……………………
อ าเภอ........................................จังหวัดสงขลา (โปรดระบุหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ชัดเจน ส าหรับชื่อศูนย์สร้างสุขชุมชนให้
ระบุเพียงชื่อพ้ืนที่ตั้งเท่านั้นไม่ต้องระบุค าว่าต าบลหรือ อบต. หรือเทศบาล) 



 

 

/1.บ้าน….. 
-๓- 

๑. บ้าน............................................. หมู่ที่.............ต าบล............................................. 
๒. บ้าน............................................. หมู่ที่.............ต าบล............................................. 
๓. บ้าน............................................. หมู่ที่.............ต าบล............................................. 

       ๘. ข้อมูลประกอบการด าเนินงานศนูย์สร้างสุขชุมชน  
 

๘.๑ รายช่ืออาสาสมัครประจ าศูนย์สร้างสุขชุมชน (หมอสร้างสุข) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน หมายเหตุ 

    
    
    
    

    
 

***ให้แนบส าเนาบัตรประชาชนด้วย*** 

 ๘.๒ ตารางปฏิบัติงานของศูนย์สร้างสุขชุมชนแต่ละสัปดาห์ / เดือน 

วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

    

    

    

 
 ๘.๓ ข้อมูลผู้รับบริการ/กลุ่มเป้าหมาย 
หมู่ที ่ บ้าน จ านวน

ประชากร 
(คน) 

จ านวนคนพิการแกตามประเภทความพิการ 
(คน) 

จ านวนผู้ป่วย 
Subacute 
    (คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
ต้องได้รับการ
ฟื้นฟู (คน) 

หมาย
เหตุ 

ชาย หญิง ป๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ ป ๕ ป ๖ ป ๗  ซ้ าซ้อน 

               
               

รวม              
 

*** หมายเหตุ ๑. การจัดท าข้อมูลอาจพิมพ์ในเอกสารแนบได ้
      ๒. จ านวนคนพิการให้จ าแนกตามประเภทความพิการ (ถ้ามี) 

 ๘.๔ แผนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและครอบครัว (CBR Plan) 

วัน รูปแบบกิจกรรม 
จ านวน

เคส 
เวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

      

      
      

/*** ระบุให้ชัดเจน…. 



 

 

 
 -๔- 

*** ระบุให้ชัดเจนว่าจะมอบให้หมอสร้างสุขรับผิดชอบด าเนินงานอะไรบ้าง  ให้บริการรูปแบบไหน กี่เคส                
วัน เวลาไหน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้แจ้งกองทุนทราบเป็นปัจจุบันด้วย  
 

๙. ระยะเวลาด าเนินการ   
 นับตั้งแต่วันที่โอนเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นต้นไป  จนกว่ากองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจะ
ประกาศยกเลิกการด าเนินงานศูนย์สร้างสุขชุมชน                    

 

     ๑๐. งบประมาณ 
        ๑. จากงบประมาณกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา  โดยจ่ายตามการให้บริการ
และจัดกิจกรรมของศูนย์สร้างสุขชุมชนที่กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพประกาศก าหนดไว้ 
            ๒. จากกองทุนหลักประกันสุขภาพพ้ืนที่หรือท้องถิ่น ที่ศูนย์สร้างสุขชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ าซ้อนกับเงินของกองทุนฯ     

      ๑๑. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๑. ประเมินด้วยดัชนีชี้วัดสุขภาพ โดยทีมงานนักกายภาพบ าบัด 
๒. ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก าหนดโดยทีมงาน

อนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชนของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 
     ๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ศูนย์สามารถลดความรุนแรงและชะลอภาวะแทรกซ้อนของอาการเจ็บป่วยแก่ผู้ป่วยได้ 
 ๒. ศูนย์สามารถขยายบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพไปสู่ชุมชน 
 ๓. ศูนย์สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาแก่ผู้ป่วยได้ 
 ๔. ศูนย์สามารถตอบสนองความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการศูนย์สร้างสุขชุมชนได้ 
 ๕. ศูนย์สามารถด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งในการช่วยเหลือกันในชุมชนได้อย่างดี   
  
 

     ๑๓. องค์กรภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. อาสาสมัครศูนย์สร้างสุขชุมชนและชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล………........................................................... 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล..............................................................................................  
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)....................................... ........และภาคีเครือข่าย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
๔. องค์กรคนพิการ/ผู้สูงอายุ และองค์กรประชาชนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ (ถ้ามี)  เช่น ชมรมผู้สูงอายุ/ คนพิการ 

อพม. อพมก. อช. กองทุนสวัสดิการสังคมในต าบล  กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 
๕. โรงพยาบาล.................................................................. 
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๑๔. ผู้จัดท าและรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

          
          

     ๑๕. ผู้กล่ันกรองโครงการ 
 

 

 

 
๑๗. ผู้เสนอโครงการ 

 
  
   (ลงชื่อ)........................................................ 
                    (......................................................) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี………………………….. 
   

๑๘. ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
   (ลงชื่อ)........................................................ 
                     (.......................................................) 
                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาล.......................................... 
       ๑๙. ผู้อนุมัติโครงการ 

 
    
            (ลงชื่อ)...................................................... 

 

(ลงชื่อ).....................................................  
(...................................................) 

เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาล………………………. 

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

(ลงชื่อ)........................................................ 
    (.......................................................) 

  เจ้าหน้าที่ รพ.สต……………………… 

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(ลงชื่อ)....................................................... 
     (......................................................) 
เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาล……………………. 

กรรมการ/เลขานุการ 
 

 

 

(ลงชื่อ)....................................................... 
  (...........................................................) 
นักกายภาพบ าบัดโรงพยาบาล……………. 

กรรมการ/เลขานุการ 

 
(ลงชื่อ)....................................................... 
  (...........................................................) 

ผอ.รพ.สต………………………………… 
 

 

 

(ลงชื่อ)....................................................... 
  (...........................................................) 
ปลัด อบต./เทศบาล……………………………..…. 



 

 

 ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา 


