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แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบลนอกเมือง 

  
เร่ือง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพผูห้ญิงตั้งครรภแ์ละเตรียมการเป็นแม่มือใหม่ 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบลนอกเมือง 
 ดว้ย หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ) ชมรมสตรีเพื่อสุขภาพต าบล.. มีความประสงคจ์ะจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สร้างเสริมสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์และเตรียมการเป็นแม่มือใหม่ ในปีงบประมาณ 2560 โดยขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพต าบล นอกเมือง  เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
ส่วนที ่1 : รายละเอยีดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอยีด) 
1. วตัถุประสงค์/ตวัช้ีวดั 

1) เพ่ือใหค้วามรู้สร้างความเขา้ใจเร่ืองการเป็นแม่มือใหม่ เกณฑช้ี์วดัหญิงตั้งครรภท่ี์สมบูรณ์ การดูแลสุขภาพครรภก์ารพฒันาลูก
ในครรภแ์ละการสร้างเสริมสุขภาวะของหญิงตั้งครรภ ์  

2) เพ่ือสร้างเครือข่ายแม่มือใหม่ สามารถถ่ายทอดสู่คนท่ีจะเป็นแม่รุ่นต่อไปไดส้ามารถส่ือสารไดถู้กตอ้งและน าไปใชไ้ดใ้น
ชีวติประจ าวนั และช่วยเหลือส่งตอ่กรณีท่ีมีความเส่ียง  

2. วธีิด าเนินการ 
1. ประชุมคณะท างานรวบรวมขอ้มูลสถานการณ์ คน้หากลุ่มเป้าหมายในต าบล 
2. พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้เร่ืองคุณแม่มือใหม่มีแนวทางการจดัท่ีเรียนรู้อยา่งเขา้ใจและมีความสุข 
3. จดัท าโครงการเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณการจดักิจกรรมค่ายเยาวชนจากอบต.นอกเมือง  
4. ประชุมคณะท างานแบ่งบทบาทการท างานประสานจดัใหเ้กิดกิจกรรมตามเป้าหมาย 
5. สรุปผลการด าเนินงานและติดตามผลในพ้ืนท่ี 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560  
4. สถานทีด่ าเนินการ 
 หมู่บา้น...... ต  าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ /แกนน ามือใหม่หญิงท่ีตั้งครรภแ์ละตรียมการมีบุตร 22 หมู่บา้น หญิง
ตั้งครรภ+์หญิงมีครอบครัวใหม่ในกลุ่มท่ีวางแผนจะมีบุตร รวม 40 คน จดั 2 รุ่นๆละ 20 คน   
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลนอกเมือง จ านวน  35,000 บาท รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ค่าเดินทางเขา้ร่วม  20 คน  100 บาท      2,000 บาท 
2. ค่าอาหาร 2 ม้ือ (กลางวนัและเบรก) 50 บาท (รวมทีมวทิยากร25 คน)   2,500 บาท 
3. ค่าวสัดุอุปกรณ์/อุปกรณ์สาธิต การดูแลหลงัคลอด และอุปกรณ์เสริมพฒันาการเด็ก  5,000 บาท 
4. ค่าหอ้งประชุมเคร่ืองเสียง        1,500 บาท 
5. ค่าตอบแทนทีมวทิยากร (รัฐ+เอกชน) ช.ม.ละ 300 บ.    1,500 บาท 
6. ค่าติดตามเยีย่ม อสม.เชิงรุกหลงัอบรม 5 คน 200 บ.5 คร้ัง     5,000 บาท 

17,500 x 2 คร้ัง = 35,000 บาท  
รวมงบประมาณ 35,000 บาท (สามหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ตวัอยา่งโครงการหญิงตั้งครรภ ์5 
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1. ผูเ้ขา้ร่วมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 มีความรู้สร้างความเขา้ใจเร่ืองการเป็นแม่มือใหม่และการดูแลสุขภาพครรภก์ารพฒันาลูกในขณะ
อยูใ่นครรภ ์

2. ติดตามผลหญิงตั้งครรภต์  าบลนอกเมือง ใน2 ปีหลงัด าเนินโครงการ ผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัเร่ืองทารกมีน ้าหนกั พฒันาการอแรก
คลอดสมบูรณ์  

3. เกิดเครือข่ายแม่มือใหม่ท่ีใหค้วามรู้กบัเพ่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดสู่คนท่ีจะเป็นแม่รุ่นต่อไปไดใ้นพ้ืนท่ีต าบล
นอกเมือง ทุกหมู่บา้นๆละ 2-5 คน สามารถส่ือสารไดถู้กตอ้งและน าไปใชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอยีด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพยีง 1 รายการทีเ่ป็นรายการหลกัส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภทเท่านั้น 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที ่อปท. บันทกึข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมตัแิล้ว) 
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 ประเภทการสนบัสนุน (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 ศูนยเ์ด็กเลก็/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 กลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวยัเรียน 
   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)] 

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 
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   7.4.1.4 การรณรงค/์ประชาสมัพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
   7.4.1.6 การคดักรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตา้นม 
   7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
             7.4.2  กลุ่มเด็กเลก็และเด็กก่อนวยัเรียน 
   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/์ประชาสมัพนัธ์/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/์ประชาสมัพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.3.5 การส่งสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
   7.4.3.6 การส่งเสริมการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคตามวยั 
   7.4.3.7 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นเพศสมัพนัธ์/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 
   7.4.4.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค/์ประชาสมัพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวยัท างานและการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวยัท างาน 
   7.4.4.7 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นเพศสมัพนัธ์/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 
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   7.4.5.1.2 การตรวจคดักรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการคน้หาผูมี้ภาวะเส่ียง 
   7.4.5.1.3 การเยีย่มติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.5.1.4 การรณรงค/์ประชาสมัพนัธ์/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/์ประชาสมัพนัธ์/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/์ประชาสมัพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   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/์ประชาสมัพนัธ์/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) ................................................................................................................. 
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ลงช่ือ ............................................................... ผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      (.................................................................) 
ต าแหน่ง ............................................................ 
วนัท่ี-เดือน-พ.ศ. ................................................ 

ส่วนที ่2 : ผลการพจิารณาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับเจ้าหน้าที ่อปท. ทีไ่ด้รับมอบหมายลงรายละเอยีด) 
 
 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ........................................................................... 
คร้ังท่ี ........... / 25…………… เม่ือวนัท่ี ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
   อนุมตังิบประมาณ เพ่ือสนบัสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวน .............................................. บาท 
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
   ไม่อนุมตังิบประมาณ เพ่ือสนบัสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
 
 หมายเหตเุพ่ิมเติม (ถา้มี) ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
   ให้ ร ายงาน ผลค วามส า เร็ จ ขอ งแผน งาน /โค รงก าร /กิ จก รรม  ตามแบบฟอ ร์ม  (ส่ วน ที่  3) ภ ายใน วัน ท่ี 
…………………………………………………......... 

 

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

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

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

วนัท่ี-เดือน-พ.ศ. .................................................... 
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ส่วนที ่3 : แบบรายงานผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(ส าหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ลงรายละเอยีดเม่ือเสร็จส้ินการด าเนินงาน)  

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

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

2. ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์/ตวัช้ีวดั 
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. ......................................................... 


