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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม กองทุนหลกัประกันสุขภาพ ต าบลนอกเมือง…… 
  

เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...สร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยัดว้ยหนงัสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ...........ต าบลนอกเมือง................... 

 ดว้ย หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ) ................มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน.......... มีความประสงคจ์ะจดัท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...................สร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวยัดว้ยหนงัสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน... ใน
ปีงบประมาณ ..2560....... โดยขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ..… ต าบลนอกเมือง    
เป็นเงิน 121,880 บาท..... บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
 

ส่วนที ่1 : รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอยีด) 

1. วตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดั 
1) เพ่ือพฒันาศกัยภาพครู ผูดู้แลเดก็ใหมี้ทกัษะความรู้และทศันคติท่ีถูกตอ้งในการดูแลเด็ก สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เพื่อพฒันาการเด็กและปรับพฤติกรรมดา้นสุขภาพ 

2) ส่งเสริมเครือข่ายผูป้กครองและศูนยเ์ด็กเลก็ใหเ้กิดการเรียนรู้และช่วยเหลือกนั ใหค้  าปรึกษา เยีย่มบา้น ส่งเสริมพฒันาการ 
พฤติกรรมสุขภาพเด็กต่อเน่ือง 

3) เด็กและครอบครัวท่ีเขา้ร่วมโครงการมีแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ส่ือสารและ
ปฏิบติัการได ้ เช่น เด็กไดอ้อกก าลงักาย รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า ลดขนมกรุบกรอบ ลดการใชส่ื้อหนา้จอ ดูแลสุขภาพฟัน 
ไม่ใชค้วามรุนแรง เป็นตน้  

2. วธีิด าเนินการ 
1) ประชุมตวัแทนคณะกรรมการการศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งคณะท างานโครงการวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาปฐมวยั แลกเปล่ียน

บทเรียนการท างานส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพเด็ก 

2) วางแผนออกแบบ กิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหา การอบรมจากวทิยากรท่ีมีประสบการณ์ 

3) จดัท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กดว้ยการอ่าน 

4) ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 

5) สรุปผลการท างาน ประเมินและติดตามต่อเน่ือง 

 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 

วนัท่ี  เดือน ........... – เดือน................. 2559 

4. สถานทีด่ าเนินการ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กใน โรงเรียนบา้นไถงตรง, โรงเรียนบา้นโคกกระเพอ, โรงเรียนบา้นตะตึงไถง, โรงเรียนโคก
มะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ), โรงเรียนบา้นหนองกง ,โรงเรียนบา้นพนัธุลี 
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5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ........ต าบลนอกเมืองจ านวน 121,880 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหนึง่พนั

แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดงัน้ี 

1. กจิกรรมอบรมความรู้และแนวทางสร้างเสริมสุขภาพเดก็ด้วยการอ่าน แก่ครูและ คณะกรรมการศูนย์ 48 คน จดั 1 คร้ัง 2 วนั 
(เสาร์และอาทติย์)  

- ค่าพาหนะ 100 บาท x 48 คน x 2 วนั   9,600 บาท 
- ค่าอาหาร  50 บาท x 55 คน (รวมวทิยากร) x 2 ม้ือ  5,500 บาท 
- ค่าอาหารวา่ง   25 บาท x 55 คน (รวมวทิยากร) x 4 ม้ือ  5,500 บาท   
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 48 คน   1,440  บาท   
- ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี 2 วนั    3,000 บาท     
- ค่าวทิยากร  2 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ คนละ 3 ช.ม. 900 x 5   4,500 บาท   
- ค่าสรุปบนัทึกจดัท าเอกสารประเมิน     1,000 บาท 
- ค่าป้าย          500 บาท รวมทั้งส้ิน 31,040 บาท 
2. อบรมเชิงปฏิบตักิารแก่ผู้ดูแล การดูแลพฤตกิรรมสุขภาพด้วยการอ่าน จ านวน 2 รุ่นๆละ 60 คน จดั 2 คร้ัง 

- ค่าพาหนะ 100 บาท x 60 คน    6,000  บาท 
- ค่าอาหารกลางวนั  (50 บาท x 70 คน) 1 ม้ือ    3,500  บาท 
- ค่าอาหารวา่ง (25 บาท x 70 คน) 2 ม้ือ   3,500  บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 60 คน    1,800  บาท 
- ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี     1,500  บาท 
- ค่าวทิยากร 1 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2คน  3,600  บาท 
- ค่าสรุปบนัทึกจดัท าเอกสาร     1,000  บาท 20,900 บาท x 2 รวมทั้งส้ิน  41,800 บาท 
3. มอบชุดหนงัสือนิทานเสริมสร้างสุขภาพดแีก่ ศูนยล์ะ 1 ชุด ชุดละ 630 บาท x 8 ชุด รวมเงิน 5,040 บาท 
4. ตดิตามเยีย่ม (8 ศูนย์) และเกบ็ข้อมูลการจดักจิกรรมและการเปลีย่นแปลง 2 คร้ัง 

ค่าตอบแทนวทิยากรและอาสาสมคัรติดตามเยีย่ม 300 x 5 คน x 2 คร้ัง 4,500 บาท 
ค่าเอกสารขอ้มูล       500 บาท 
ค่าพาหนะ100 บาท x 5 คน x 2 คร้ัง     500 บาท 
ค่าอาหาร50 บาท x 5 คน x 2 คร้ัง     500 บาท 
ค่าสรุปเอกสารการประเมิน      500 บาท   รวมทั้งส้ิน 6,500 บาท 

5. จดัมหกรรม เดก็เลก็ต าบล.. เดก็ปฐมวยัสุขภาพดมีคีวามสุข ประมาณ 500 คน จ านวน 1 คร้ัง เด็ก ผูป้กครอง ผูดู้แลทุกศูนย)์ 
ประสานใหส่ื้อเผยแพร่กิจกรรม มีเวทีแลกเปล่ียน ซุม้นิทรรศการ การแสดงของเด็ก  
ค่าอาหารผูเ้ขา้ร่วม 500 คน x 20 บาท (กองทุนสมทบ) ระดมจากส่วนอ่ืนๆ  10,000 บาท 
ค่าอุปกรณ์ซุม้เรียนรู้ 5 ซุม้ (ของเล่น นิทาน อาหาร ออกก าลงักาย เกมเสริมสติปัญญา) 2,000 บาท/ซุม้ 10,000 บาท 
ค่าเวที(สมทบ) เคร่ืองเสียง       1,500 บาท 
ป้าย         1,000 บาท 
เอกสารประกอบ       2,000 บาท 
ค่าวทิยากรบนเวที วงสนทนากลาง 3-5 คน (เอกชน)    3,000 บาท 
ค่าของรางวลั อุปกรณ์การเรียน เสริมทกัษะไอคิวอีคิว 50 ชุดๆละ 200 บาท  10,000 บาท รวมทั้งส้ิน 37,500 บาท 
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6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ครู ผูดู้แลเด็กมีทกัษะความรู้และทศันคติท่ีถูกตอ้งในการดูแลเด็ก สามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือพฒันาการเด็กและ

ปรับพฤติกรรมดา้นสุขภาพได ้ 
2) เกิดเครือข่ายผูป้กครองและศูนยเ์ด็กเลก็ในการช่วยเหลือกนั ใหค้  าปรึกษา เยีย่มบา้น มีกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ พฤติกรรม

สุขภาพเด็กต่อเน่ืองในชุมชนและครอบครัว 

3) เด็กและครอบครัวสามารถบอกแนวทาง และท ากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ส่ือสาร
และปฏิบติัการได ้เช่น เด็กไดอ้อกก าลงักาย รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า ลดขนมกรุบกรอบ ลดการใชส่ื้อหนา้จอ ดูแลสุขภาพ
ฟัน ไม่ใชค้วามรุนแรง ฯ อยา่งนอ้ย 3 กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพแก่เด็กปฐมวยั 

4) เด็กปฐมวยัท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารตรวจสุขภาพดีประจ าปีของแผนคดักรองสุขภาพศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ ระดบัดีข้ึนไป 
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7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอยีด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพยีง 1 รายการทีเ่ป็นรายการหลกัส าหรับใช้ในการจ าแนก
ประเภทเท่าน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที ่อปท. บันทกึข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ท่ีรับผดิชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัฯ พ.ศ. 2557 ขอ้ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ........................................................................................................................... 
   7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. 
   7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล 
   7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอ่ืนของรัฐ เช่น สสอ. 
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 
   7.1.5 กลุ่มหรือองคก์รประชาชน 
 

7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

   7.2.1 สนบัสนุนการจดับริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ขอ้ 7(1)] 
   7.2.2 สนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคของกลุ่มหรือองคก์รประชาชน/หน่วยงานอ่ืน [ขอ้ 7(2)] 
   7.2.3 สนบัสนุนการจดักิจกรรมของ ศูนยเ์ด็กเล็ก/ผูสู้งอาย/ุคนพิการ [ขอ้ 7(3)] 
   7.2.4 สนบัสนุนการบริหารหรือพฒันากองทุนฯ [ขอ้ 7(4)] 
   7.2.5 สนบัสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภยัพิบติั [ขอ้ 7(5)] 
 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลกั (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคฯ พ.ศ. 2557) 

   7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงหลงัคลอด 
   7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวยัเรียน 
   7.3.3 กลุ่มเด็กวยัเรียนและเยาวชน 
   7.3.4 กลุ่มวยัท างาน 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอาย ุ
   7.3.5.2 กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
   7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
   7.3.7 กลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีมีภาวะเส่ียง 
   7.3.8 ส าหรับการบริหารหรือพฒันากองทุนฯ [ขอ้ 7(4)] 
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7.4 กจิกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกั 
 

   7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภแ์ละหญิงหลงัคลอด 
   7.4.1.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.1.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลงัคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
   7.4.1.6 การคดักรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา้นม 
   7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

             7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวยัเรียน 

   7.4.2.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.2.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.2.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.2.5 การส่งเสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
   7.4.2.6 การส่งเสริมการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคตามวยั 
   7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.2.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.3  กลุ่มเด็กวยัเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.3.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.3.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.3.5 การส่งสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
   7.4.3.6 การส่งเสริมการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคตามวยั 
   7.4.3.7 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นเพศสัมพนัธ์/การตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นสารเสพติด/ยาสูบ/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.4  กลุ่มวยัท างาน 
   7.4.4.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
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   7.4.4.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวยัท างานและการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในการ

ท างาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวยัท างาน 
   7.4.4.7 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นเพศสัมพนัธ์/การตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นสารเสพติด/ยาสูบ/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอาย ุ
   7.4.5.1.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.5.1.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.5.1.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.5.1.5 การส่งเสริมพฒันาทกัษะทางกายและใจ 
   7.4.5.1.6 การคดักรองและดูแลผูมี้ภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคดักรองและดูแลผูมี้ภาวะขอ้เข่าเส่ือม 
   7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.5.2 กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
   7.4.5.2.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.5.2.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.5.2.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.5.2.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.5.2.5 การคดักรองและดูแลผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 
   7.4.5.2.6 การคดักรองและดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ 
   7.4.5.2.7 การคดักรองและดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
   7.4.5.2.8 การคดักรองและดูแลผูป่้วยโรคมะเร็ง 
   7.4.5.2.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 
   7.4.6.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.6.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.6.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
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   7.4.6.5 การส่งเสริมพฒันาทกัษะทางกายและใจ 
   7.4.6.6 การคดักรองและดูแลผูมี้ภาวะซึมเศร้า 
   7.4.6.7 การคดักรองและดูแลผูมี้ภาวะขอ้เข่าเส่ือม 
   7.4.6.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.7  กลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีมีภาวะเส่ียง 
   7.4.7.1 การส ารวจขอ้มูลสุขภาพ การจดัท าทะเบียนและฐานขอ้มูลสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.7.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.8  ส าหรับการบริหารหรือพฒันากองทุนฯ [ขอ้ 7(4)] 
   7.4.8.1 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ ............................................................... ผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

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

ต าแหน่ง ............................................................ 

วนัท่ี-เดือน-พ.ศ. ................................................ 
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ส่วนที ่2 : ผลการพจิารณาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับเจ้าหน้าที ่อปท. ทีไ่ด้รับมอบหมายลงรายละเอยีด) 
 

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ........................................................................... 
คร้ังท่ี ........... / 25…………… เม่ือวนัท่ี ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
   อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน .............................................. บาท 
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
   ไม่อนุมัตงิบประมาณ เพื่อสนบัสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
 

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถา้มี) ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

   ให้รายงานผลความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวนัท่ี 
…………………………………………………......... 

 

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

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

ต าแหน่ง ................................................................ 

วนัท่ี-เดือน-พ.ศ. .................................................... 
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ส่วนที ่3 : แบบรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จส้ินการ
ด าเนินงาน)  

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ......................................................................................................................................  

1. ผลการด าเนินงาน 
 ............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

2. ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดั 
2.1 การบรรลุตามวตัถุประสงค ์
  บรรลุตามวตัถุประสงค์  
  ไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์ เพราะ .................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  
2.2 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .............................................................. คน 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติั ................................................. บาท  
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง   ................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ ..................................  
 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ .................................  

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  ไม่มี  
  มี  
  ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) .................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
  แนวทางการแกไ้ข (ระบุ) .......................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

  
ลงช่ือ ......................................................................... ผูร้ายงาน 

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

ต าแหน่ง ..................................................................... 

วนัท่ี-เดือน-พ.ศ. ......................................................... 


