
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เรยีน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมทาชาง

ดวย หนวยงาน/องคกร/กลุมคน (ระบุช่ือ) .........................................................
มคีวามประสงคจะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม …………………………………………………. โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลแมทาชาง เปนเงนิ...................บาท  โดยมี
รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ดังนี้

สวนที่ 1 : รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลง
รายละเอยีด)

1.หลักการและเหตุผล

2.วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด

3. กลุมเปาหมาย



4.วธิดีําเนินการ

5.ระยะเวลาดําเนินการ

6. สถานที่ดําเนินการ

7. งบประมาณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รวมเปนเงินท้ังสิ้น บาท
( คาใชจายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได )

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ



9. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
(ผูเสนอฯ ลงรายละเอยีด โดยในแตละขอยอยใหเลอืกเพยีง 1 รายการที่เปนรายการหลักสําหรับใช
ในการจําแนกประเภทเทาน้ัน เพื่อใหเจาหนาที่ อปท. บันทกึขอมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อไดรับ
อนุมัตแิลว)
9.1 หนวยงาน/องคกร/กลุมคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557

ขอ 7)
ช่ือหนวยงาน/องคกร/กลุมคน

9.1.1 หนวยบรกิารหรอืสถานบรกิารสาธารณสุข เชน รพ.สต.
9.1.2 หนวยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เชน กองสาธารณสุขของเทศบาล
9.1.3 หนวยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เชน สสอ.
9.1.4 หนวยงานอื่นๆ ที่ไมใชหนวยงานสาธารณสุข เชน โรงเรยีน
9.1.5 กลุมหรอืองคกรประชาชน

9.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ขอ 7)
9.2.1 สนับสนุนการจัดบรกิารสาธารณสุขของ หนวยบรกิาร/สถานบรกิาร/หนวยงานสาธารณสุข [ขอ

7(1)]
9.2.2 สนับสนุนกจิกรรมสรางเสรมิสุขภาพ การปองกันโรคของกลุมหรอืองคกรประชาชน/หนวยงานอื่น

[ขอ 7(2)]
9.2.3 สนับสนุนการจัดกจิกรรมของ ศูนยเด็กเล็ก/ผูสูงอายุ/คนพกิาร [ขอ 7(3)]
9.2.4 สนับสนุนการบริหารหรอืพัฒนากองทุนฯ [ขอ 7(4)]
9.2.5 สนับสนุนกรณเีกดิโรคระบาดหรอืภัยพบิัติ [ขอ 7(5)]

9.3 กลุมเปาหมายหลัก (ตามแนบทายประกาศคณะอนุกรรมการสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคฯ
พ.ศ. 2557)

9.3.1 กลุมหญงิตั้งครรภและหญงิหลังคลอด
9.3.2 กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรยีน
9.3.3 กลุมเด็กวัยเรยีนและเยาวชน
9.3.4 กลุมวัยทํางาน
9.3.5.1 กลุมผูสูงอายุ
9.3.5.2 กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
9.3.6 กลุมคนพกิารและทุพพลภาพ
9.3.7 กลุมประชาชนทั่วไปที่มภีาวะเสี่ยง
9.3.8 สําหรับการบรหิารหรอืพัฒนากองทุนฯ [ขอ 7(4)]



9.4 กจิกรรมหลักตามกลุมเปาหมายหลัก
9.4.1 กลุมหญิงตัง้ครรภและหญงิหลังคลอด

9.4.1.1 การสํารวจขอมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบยีนและฐานขอมูลสุขภาพ
9.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมภีาวะเสี่ยง
9.4.1.3 การเยี่ยมตดิตามดูแลสุขภาพกอนคลอดและหลังคลอด
9.4.1.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู
9.4.1.5 การสงเสรมิการเลี้ยงลูกดวยนมแม
9.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม
9.4.1.7 การสงเสรมิสุขภาพชองปาก
9.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)

9.4.2 กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรยีน
9.4.2.1 การสํารวจขอมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบยีนและฐานขอมูลสุขภาพ
9.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมภีาวะเสี่ยง
9.4.2.3 การเยี่ยมตดิตามดูแลสุขภาพ
9.4.2.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู
9.4.2.5 การสงเสรมิพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรยีนรู/ความฉลาดทางปญญาและ

อารมณ
9.4.2.6 การสงเสริมการไดรับวัคซนีปองกันโรคตามวัย
9.4.2.7 การสงเสรมิสุขภาพชองปาก
9.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)

9.4.3 กลุมเด็กวัยเรยีนและเยาวชน
9.4.3.1 การสํารวจขอมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบยีนและฐานขอมูลสุขภาพ
9.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมภีาวะเสี่ยง
9.4.3.3 การเยี่ยมตดิตามดูแลสุขภาพ
9.4.3.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู
9.4.3.5 การสงเสรมิพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรยีนรู/ความฉลาดทางปญญา

และอารมณ
9.4.3.6 การสงเสรมิการไดรับวัคซนีปองกันโรคตามวัย
9.4.3.7 การปองกันและลดปญหาดานเพศสัมพันธ/การตัง้ครรภไมพรอม
9.4.3.8 การปองกันและลดปญหาดานสารเสพตดิ/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล
9.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)



9.4.4 กลุมวัยทํางาน
9.4.4.1 การสํารวจขอมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบยีนและฐานขอมูลสุขภาพ
9.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมภีาวะเสี่ยง
9.4.4.3 การเยี่ยมตดิตามดูแลสุขภาพ
9.4.4.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู
9.4.4.5 การสงเสรมิพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใน

การทํางาน
9.4.4.6 การสงเสรมิการดูแลสุขภาพจติแกกลุมวัยทํางาน
9.4.4.7 การปองกันและลดปญหาดานเพศสัมพันธ/การตัง้ครรภไมพรอม
9.4.4.8 การปองกันและลดปญหาดานสารเสพตดิ/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล
9.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.4.5.1 กลุมผูสูงอายุ

9.4.5.1.1 การสํารวจขอมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ
9.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมภีาวะเสี่ยง
9.4.5.1.3 การเยี่ยมตดิตามดูแลสุขภาพ
9.4.5.1.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู
9.4.5.1.5 การสงเสรมิพัฒนาทักษะทางกายและใจ
9.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูมีภาวะซมึเศรา
9.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูมีภาวะขอเขาเสื่อม
9.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ)

9.4.5.2 กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
9.4.5.2.1 การสํารวจขอมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานขอมูลสุขภาพ
9.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมภีาวะเสี่ยง
9.4.5.2.3 การเยี่ยมตดิตามดูแลสุขภาพ
9.4.5.2.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู
9.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง
9.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผูปวยโรคหัวใจ
9.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
9.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผูปวยโรคมะเร็ง
9.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ)



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.4.6 กลุมคนพกิารและทุพพลภาพ

9.4.6.1 การสํารวจขอมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบยีนและฐานขอมูลสุขภาพ
9.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมภีาวะเสี่ยง
9.4.6.3 การเยี่ยมตดิตามดูแลสุขภาพ
9.4.6.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู
9.4.6.5 การสงเสรมิพัฒนาทักษะทางกายและใจ
9.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผูมภีาวะซมึเศรา
9.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผูมภีาวะขอเขาเสื่อม
9.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ)

9.4.7 กลุมประชาชนทั่วไปที่มภีาวะเสี่ยง
9.4.9.1 การสํารวจขอมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบยีนและฐานขอมูลสุขภาพ
9.4.9.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคนหาผูมภีาวะเสี่ยง
9.4.9.3 การเยี่ยมตดิตามดูแลสุขภาพ
9.4.9.4 การรณรงค/ประชาสัมพันธ/ฝกอบรม/ใหความรู
9.4.9.5 การสงเสรมิการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
9.4.9.6 อื่นๆ (ระบุ)

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

9.4.8 สําหรับการบริหารหรอืพัฒนากองทุนฯ [ขอ 9(4)]
9.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ)

ลงช่ือ ...................................................... ผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

(.................................................................)

ตําแหนง ............................................................

วันที่-เดอืน-พ.ศ. ................................................

ลงช่ือ............................................ ผูอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

(.................................................................)

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรอืพื้นที่ ...........................................................
วันที่-เดอืน-พ.ศ. ..............................................



สวนที่ 2 : ผลการพจิารณาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (สําหรับเจาหนาที่ อปท. ที่ไดรับมอบหมายลง
รายละเอยีด)

ตามมตกิารประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล...................................................
ครัง้ที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................  ผลการพจิารณาแผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม ดังนี้

อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม จํานวน.................................. บาท
เพราะ .........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
ไมอนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

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

หมายเหตุเพิ่มเตมิ (ถาม)ี
....................................................................................................................................................................

ใหรายงานผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอรม (สวนที่ 3) ภายในวันที่
………………………………………………….................................................................................................................

ลงช่ือ ....................................................................

(..................................................................)

ตําแหนง ................................................................

วันที่-เดอืน-พ.ศ. ....................................................



สวนที่ 3 : แบบรายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สําหรับผูเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนนิงาน)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
.................................................................................................................................................................

1. ผลการดาํเนนิงาน
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค/ตัวชี้วดั
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค

 บรรลุตามวัตถุประสงค
 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค  เพราะ .................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
2.2 จํานวนผูเขารวมใน แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม .............................................................. คน

3. การเบกิจายงบประมาณ
งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ ................................... บาท
งบประมาณเบิกจายจริง .................................. บาท   คดิเปนรอยละ .....................
งบประมาณเหลอืสงคนืกองทุนฯ ................................... บาท   คดิเปนรอยละ ....................

4. ปญหา/อุปสรรคในการดาํเนนิงาน
 ไมมี
 มี

ปญหา/อุปสรรค (ระบุ)
1..........................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
44………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
55..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แนวทางการแกไข (ระบุ)
1..................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
4.................................................................................................................................................................
5..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ......................................................................... ผูรายงาน
(.........................................................................)
ตําแหนง .....................................................................

วันท่ี-เดอืน-พ.ศ. .........................................................




