
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม กองทุนหลกัประกันสุขภาพ ต าบล...นอกเมือง จังหวดัสุรินทร์ 

เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมการกนิ กอด เล่น เล่า เพ่ือหนูน้อยสุขภาพด ีมคีวามสุข 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบล...นอกเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  
 ดว้ย หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ) .........ศูนย์พฒันาเดก็เลก็พระคุณ....... มีความประสงคจ์ะจดัท าแผนงาน/โครงการ 
ส่งเสริมการกนิ กอด เล่น เล่า เพ่ือหนูน้อยสุขภาพด ีมคีวามสุข..... ในปีงบประมาณ 2560... โดยขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ …นอกเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ …...... เป็นเงิน 42,000.... บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 

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

1. วตัถุประสงค์/ตวัช้ีวดั 
1) ผูดู้แลเด็กปฐมวยัท่ีเขา้ร่วม มีความรู้ความเขา้ใจในการส่งเสริมพฒันาการเด็ก 4 ดา้น มีแนวทางในการลดปัจจยัเส่ียงท่ีจะ

คุกคามต่อสุขภาพเด็กเลก็  
2) ผูดู้แลเด็กปฐมวยัท่ีเขา้ร่วม มีทกัษะการดูแลเด็ก โดยใชก้ระบวนการ กิน กอด เล่น เล่านิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เพื่อพฒันาการเด็กท่ีเหมาะสมกบัวยั   
3) เกิดความร่วมมือของกลุ่มผูดู้แลและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในการสร้างเสริมพฒันาการเด็ก ได้แก่ มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

แบ่งปันประสบการณ์ มีกิจกรรมสานสมัพนัธ์ร่วมเป็นเครือข่ายเสริมสร้างการพฒันาเด็กต่อเน่ือง  

2. วธีิด าเนินการ 
1) ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานจากฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ อสม. ศูนยพ์ฒันาเด็ก ฝ่ายการศึกษาอบต. รพ.สต.ฯ 
2) วางแผนออกแบบ กิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหา  
3) เสนอโครงการ ขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัพ้ืนท่ี-ต าบล 
4) ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
5) สรุปผลการท างาน ประเมินและติดตามต่อเน่ือง 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 เดือน ตั้งแต่เดือน 1 มีนาคม- 31 พฤษภาคม 2560 

4. สถานทีด่ าเนินการ 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กพระคุณ ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์  

5. งบประมาณ 
จากงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ นอกเมือง จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 42,000 บาท รายละเอียด ดงัน้ี 

1. อบรมเชิงปฏิบัตกิาร แก่ผู้ดูแลเดก็ ส่งเสริมการกนิ กอด เล่น เล่า เพ่ือหนูน้อยสุขภาพด ีมคีวามสุข  จ านวน  60 คน 
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 60 คน     6,000  บาท 
 ค่าอาหารกลางวนั 70 บาท x 65 คน 1 ม้ือ     4,550 บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 65 คน) 2 ม้ือ  (รวมวทิยากร)  3,250  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 2 คน   3,600  บาท 

        20,700 บาท 

ตวัอยา่งโครงการเดก็ปฐมวยั 3 



2. อบรมปฏิบตักิาร การใช้นิทานเพ่ือสร้างสุขภาวะเดก็เลก็ ปรับพฤตกิรรมสุขภาพ (เช่น การแปรงฟัน การรับประทานผกัและ
ผลไม ้สุขลกัษณะดูแลตนเอง การไม่ใชค้วามรุนแรงฯ) 1 คร้ัง แกนน าผูป้กครองเด็กกลุ่มเส่ียง จ านวน 30 คน  
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 30 คน     3,000  บาท 
 ค่าอาหารกลางวนั 70 บาท x 35 คน 1 ม้ือ     2,450 บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 35 คน) 2 ม้ือ  (รวมวทิยากร)  1,750  บาท 
 หนงัสือนิทานส่งเสริมพฒันาการและอุปกรณ์สาธิต     5,000  บาท  
 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี     1,500  บาท 
 ค่าวทิยากร 1 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน   3,600  บาท 

17,300 บาท 
3. ตดิตามเยีย่มบ้าน ใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาเร่ืองพฒันาการและส่งต่อกรณีพบความเส่ียง โดยบนัทึกการเยีย่มและ 

ค่าเดินทางเยีย่มบา้น 20 ครอบครัวท่ีมีสถานการณ์เส่ียงต่อพฒันาการเด็ก ลงเยีย่มวนัละ 200 บาท/คน คณะท างานเยีย่ม 5 คน รวม 
1,000 บาท ด าเนินการ 4 คร้ัง 4,000 บาท  

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 42,000 บาท 
6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ผูดู้แลเด็กปฐมวยัท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 มีความรู้ความเขา้ใจในการส่งเสริมพฒันาการเด็กทั้งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม สติปัญญา มีแนวทางในการลดปัจจยัเส่ียงท่ีจะคุกคามต่อสุขภาพเด็กเลก็  

2) ผูดู้แลเด็กปฐมวยัท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 มีทกัษะการดูแลเด็ก โดยใชก้ระบวนการ กิน กอด เล่น เล่านิทาน
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือพฒันาการเด็กท่ีเหมาะสมกบัวยัได ้  

3) เกิดความร่วมมือของกลุ่มผูดู้แลและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีก าลังเผชิญ
สถานการณ์เส่ียงต่อสุขภาพ ผูดู้แลเด็กได้เขา้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ มีการสานสัมพนัธ์ร่วมเป็น
เครือข่ายเสริมสร้างการพฒันาเด็กต่อเน่ือง  

 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอยีด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพยีง 1 รายการที่เป็นรายการหลกัส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่อปท.
บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ท่ีรับผดิชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัฯ พ.ศ. 2557 ขอ้ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ...........ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็พระคุณ 
   7.1.4 หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 

7.2 ประเภทการสนบัสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.3 สนบัสนุนการจดักิจกรรมของ ศูนยเ์ด็กเลก็/ผูสู้งอาย/ุคนพิการ [ขอ้ 7(3)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลกั (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.2 กลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวยัเรียน 

7.4 กจิกรรมหลกัตามกลุ่มเป้าหมายหลกั 

             7.4.2 กลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวยัเรียน 

   7.4.2.4 การรณรงค/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
                                           ลงช่ือ ............................................................... ผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 (.................................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................ 

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


