
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ นอกเมือง 
  

เร่ือง ขอเสนอโครงการ เด็กดีวถีิสุขต าบลนอกเมืองสุรินทร์ (โภชนาการดี , มีภูมิคุม้กนับุหร่ี, เท่าทนัส่ือเทคโนโลย)ี  

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบลนอกเมือง 

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ) มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน  มีความประสงค์จะจดัท าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เด็กดีวิถีสุขต าบลนอกเมืองสุรินทร์ (โภชนาการดี , มีภูมิคุม้กนับุหร่ี, เท่าทนัส่ือเทคโนโลยี)  ใน
ปีงบประมาณ  2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  นอกเมือง  เป็นเงิน        
133,500  บาท  (หน่ึงแสนสามหม่ืนสามพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
 

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

1. วตัถุประสงค์/ตัวช้ีวดั 
1) เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผูดู้แลเด็กวยั 7-12 ปีเร่ืองการการโภชนาการ ภยัจากบุหร่ีป้องกนัการเป็นนักสูบ

หนา้ใหม่ และเท่าทนัการใชเ้ทคโนโลย ีปัญหาการติดเกม เส่ียงต่อการใชค้วามรุนแรงและปัญหาพฒันาการ  
2) ส่งเสริมให้ผูดู้แลเด็ก ตวัเด็ก และคนในครอบครัวไดร่้วมรณรงค์ 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ (1) อาหารเชา้ป้องกนั

โรค (2) บา้นน้ีไม่มีควนับุหร่ี (3) บา้นของเราลดใชส่ื้อ มือถือและทีวี 
3) เพื่อสร้างเครือข่ายผูดู้แล/ครอบครัว/โรงเรียน ร่วมกนัดูแลสุขภาพและพฒันาการเด็กช่วงวยั 7-12 ปี  

2. วธีิด าเนินการ 
1) เก็บขอ้มูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพท่ีเด็กวยั 7-12 ปี ในพื้นท่ีต าบลนอกเมืองมีความเส่ียง  

2) พฒันาโครงการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสม และประสานโรงเรียน ผูดู้แล ครอบครัวท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ 

3) เสนอโครงการ/กิจกรรม แก่คณะกรรมการกองทุนต าบลนอกเมือง 

4) สัญจรจดักิจกรรมเรียนรู้แก่ผูดู้แลเด็ก และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการแก่เด็กในโรงเรียน 

5) สรุปการเรียนรู้และผลการด าเนินโครงการ ใหข้อ้เสนอแนะ/แนวทางพฒันางานต่อเน่ือง 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2559 

4. สถานทีด่ าเนินการ 
1) โรงเรียนบา้นไถงตรง 
2) โรงเรียนบา้นโคกกระเพอ 
3) โรงเรียนบา้นตะตึงไถง 
4) โรงเรียนโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ) 

ตวัอยา่งโครงการเดก็วยัเรียน 



5) โรงเรียนบา้นหนองกง  
6) โรงเรียนบา้นพนัธุลี 

5. งบประมาณ 

 จากงบประมาณกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลนอกเมือง จ านวน  133,500 บาท รายละเอยีด ดงันี ้
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิารแก่ผู้ดูแลเดก็ 7-12 ปี จ านวน 6 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 240 คน 

1.1 โรงเรียนบา้นไถงตรง  จ านวน  60 คน 
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 60 คน      6,000  บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 65 คน) 2 ม้ือ  (รวมวิทยากร)   3,250  บาท 
 อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาการเดก็นิทานและแบบประเมิน EQ IQ    3,500  บาท  
 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 60 คน    1,800  บาท 
 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี      1,500  บาท 
 ค่าวิทยากร 1 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน   3,600  บาท 

                  รวม     19,650  บาท  
1.2 โรงเรียนบา้นตะตึงไถง  จ านวน  60 คน 
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 60 คน      6,000  บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 65 คน) 2 ม้ือ  (รวมวิทยากร)   3,250  บาท 
 อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาการเดก็นิทานและแบบประเมิน EQ IQ    3,500  บาท  
 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 60 คน    1,800  บาท 
 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี      1,500  บาท 
 ค่าวิทยากร 1 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน   3,600  บาท 

            รวม           19,650  บาท 
1.3 โรงเรียนโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)  จ านวน  60 คน 
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 60 คน      6,000  บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 65 คน) 2 ม้ือ  (รวมวิทยากร)   3,250  บาท 
 อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาการเดก็นิทานและแบบประเมิน EQ IQ    3,500  บาท  
 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 60 คน    1,800  บาท 
 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี      1,500  บาท 
 ค่าวิทยากร 1 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน   3,600  บาท 

             รวม          19,650  บาท  
1.4 โรงเรียนบา้นโคกกระเพอ  จ านวน  20 คน 
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 20 คน      2,000  บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 25 คน) 2 ม้ือ  (รวมวิทยากร)   1,250  บาท 
 อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาการเดก็นิทานและแบบประเมิน EQ IQ    3,500  บาท  
 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 20 คน       600  บาท 
 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี      1,500  บาท 



 ค่าวิทยากร 1 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน   3,600  บาท 
                  รวม     12,450 บาท  

1.5 โรงเรียนบา้นหนองกง  จ านวน  20 คน 
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 20 คน      2,000  บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 25 คน) 2 ม้ือ  (รวมวิทยากร)   1,250  บาท 
 อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาการเดก็นิทานและแบบประเมิน EQ IQ    3,500  บาท  
 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 20 คน       600  บาท 
 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี      1,500  บาท 
 ค่าวิทยากร 1 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน   3,600  บาท 

    รวม      12,450 บาท 
1.6 โรงเรียนบา้นพนัธุลี  จ านวน  20 คน 
 ค่าพาหนะ 100 บาท x 20 คน      2,000  บาท 
 ค่าอาหารวา่ง  (25 บาท x 25 คน) 2 ม้ือ  (รวมวิทยากร)   1,250  บาท 
 อุปกรณ์ส่งเสริมพฒันาการเดก็นิทานและแบบประเมิน EQ IQ    3,500  บาท  
 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 30 บาท x 20 คน       600  บาท 
 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและสถานท่ี      1,500  บาท 
 ค่าวิทยากร 1 วนั วนัละ 6 ช.ม. ๆ 300 บาท x 2 คน   3,600  บาท 

     รวม      12,450 บาท  

รวมทั้งส้ิน  96,300 บาท 
 

2. เวทีส่งเสริมให้เด็กเป็นนักส่ือสารความรู้ (จัดวันหยุด) มีการให้ความรู้รูปผสมผสานเกม สันทนาการ ฐานกลุ่ม
ปฏิบัตกิาร แกนน าเดก็ อายุ 10-12 ปี   จ านวน 6 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 240 คน 
2.1 โรงเรียนบา้นไถงตรง จ านวน 60 คน 
 ค่าอาหาร 60 คน x 50 บาท         3,000 บาท 
 ค่าตอบแทน วิทยากรฐานเรียนรู้ 6 คน x 500 บาท (คนละ 3 ช.ม.)      3,000 บาท 
 ค่าอุปกรณ์เกม ส่ือเรียนรู้ 30 บาท x 60 คน    1,800 บาท  

        รวม       7,800 บาท  
2.2 โรงเรียนบา้นตะตึงไถง จ านวน 60 คน 
 ค่าอาหาร 60 คน x 50 บาท         3,000 บาท 
 ค่าตอบแทน วิทยากรฐานเรียนรู้ 6 คน x 500 บาท (คนละ 3 ช.ม.)      3,000 บาท 
 ค่าอุปกรณ์เกม ส่ือเรียนรู้ 30 บาท x 60 คน    1,800 บาท  

        รวม       7,800 บาท  
2.3 โรงเรียนโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ) จ านวน 60 คน 
 ค่าอาหาร 60 คน x 50 บาท         3,000 บาท 
 ค่าตอบแทน วิทยากรฐานเรียนรู้ 6 คน x 500 บาท (คนละ 3 ช.ม.)      3,000 บาท 



 ค่าอุปกรณ์เกม ส่ือเรียนรู้ 30 บาท x 60 คน    1,800 บาท  
        รวม       7,800 บาท  

2.4 โรงเรียนบา้นโคกกระเพอ จ านวน 20 คน 
 ค่าอาหาร 20 คน x 50 บาท         1,000 บาท 
 ค่าตอบแทน วิทยากรฐานเรียนรู้ 6 คน x 500 บาท (คนละ 3 ช.ม.)      3,000 บาท 
 ค่าอุปกรณ์เกม ส่ือเรียนรู้ 30 บาท x 20 คน       600 บาท  

        รวม       4,600 บาท  
2.5 โรงเรียนบา้นหนองกง จ านวน 20 คน 
 ค่าอาหาร 20 คน x 50 บาท         1,000 บาท 
 ค่าตอบแทน วิทยากรฐานเรียนรู้ 6 คน x 500 บาท (คนละ 3 ช.ม.)      3,000 บาท 
 ค่าอุปกรณ์เกม ส่ือเรียนรู้ 30 บาท x 20 คน       600 บาท  

        รวม       4,600 บาท  
2.6 โรงเรียนบา้นพนัธุลี จ านวน 20 คน 
 ค่าอาหาร 20 คน x 50 บาท         1,000 บาท 
 ค่าตอบแทน วิทยากรฐานเรียนรู้ 6 คน x 500 บาท (คนละ 3 ช.ม.)      3,000 บาท 
 ค่าอุปกรณ์เกม ส่ือเรียนรู้ 30 บาท x 20 คน       600 บาท  

        รวม       4,600 บาท  

        รวมทั้งส้ิน  37,200 บาท 
 

ยอดรวมทั้งส้ิน  133,500  บาท  (หน่ึงแสนสามหม่ืนสามพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ผูดู้แลเด็กวยั 7-12 มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองอาหารเชา้มีความส าคญัในการเสริมสร้างร่างกาย และสติปัญญาเด็ก 

ทั้งยงัป้องกนัโรคไดห้ลายชนิด มีการจดัหา/เตรียมอาหารเชา้และเอาใจใส่ในเร่ืองโภชนาการอ่ืนๆ เช่น ลดขนม
กรุบกรอบ น ้าอดัลมฯ  

2) ผูดู้แลให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มในบา้น ปลอดจากควนับุหร่ี เห็นความส าคญัของการสร้างภูมิคุม้กนัเด็ก 
วยั 7-12 ปีท่ีก าลงัเติบโต ปฏิเสธการเป็นนกัสูบหนา้ใหม่ เห็นพิษภยัของบุหร่ี 

3) ผูดู้แลเขา้มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัการใช้ส่ือเทคโนโลยีของเด็กวยั 7-12 ปีให้ปลอดภยัจากความรุนแรง 
การติดเกม เท่าทนัส่ือ และลดการใช ้ร่วมรณรงคก์บัโครงการ 

4) เด็ก 7-12 ปี ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 สามารถส่ือสารถึงความส าคญัของการรับประทานอาหาร
เชา้ อาหารอนัตรายต่อสุขภาพ พิษภยัการสูบบุหร่ี และภยัคุกคามจากส่ือเทคโนโลย ี

5) เด็ก 7-12 ปีเป็นแกนน าส่ือสารให้เพื่อนในโรงเรียน โดยความร่วมมือจากครู จดัพื้นท่ีส่ือสารให้ (เช่น หนา้เสา
ธง, เสียงตามสาย) และผูดู้แลเด็กมีการติดตามพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงเร่ืองสุขภาพเด็กอย่างต่อเน่ือง



 
 

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักส าหรับใช้ในการจ าแนก 
ประเภทเท่าน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที ่อปท. บันทกึข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 

 

7.1 หน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน ท่ีรับผดิชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัฯ พ.ศ. 2557 ขอ้ 7) 
 ช่ือหน่วยงาน/องคก์ร/กลุ่มคน มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน 

   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 การป้องกนัโรคของกลุ่ม/องคก์รประชาชน/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)] 
 
 
 
 
 
 



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 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
   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 การส่งเสริมพฒันาการตามวยั/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
   7.4.3.6 การส่งเสริมการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคตามวยั 
   7.4.3.7 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นเพศสัมพนัธ์/การตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นสารเสพติด/ยาสูบ/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
   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/์ประชาสัมพนัธ์/ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวยัท างาน/การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวยัท างาน 
   7.4.4.7 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นเพศสัมพนัธ์/การตั้งครรภไ์ม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกนัและลดปัญหาดา้นสารเสพติด/ยาสูบ/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ฝึกอบรม/ใหค้วามรู้แก่ผูดู้แลเด็กเพื่อท่ีจะใหผู้ดู้แลน าไปปฏิบติัการดูแลเด็กได ้
 

   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 
   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 

         ( นางจนัทร์เพญ็  สินสอน ) 

 ต  าแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน 

            วนัท่ี  23  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2559    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที ่2 : ผลการพจิารณาแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม (ส าหรับเจ้าหน้าที ่อปท. ทีไ่ด้รับมอบหมายลงรายละเอยีด) 
 

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ........................................................................... 
คร้ังท่ี ........... / 25…………… เม่ือวนัท่ี ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี 
   อนุมัตงิบประมาณ 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. .................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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


