สำหรับหน่วยงำน
แบบเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภำพ........................................................................
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.....................................................................................................................
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.......................................................................................................
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) .............................................................................มีความประสงค์
จะจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรม.....................................................................................................................................
ในปีงบประมาณ.................................โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ.....................
................................................เป็นเงิน............................................บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ลงรำยละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
เป้าหมาย (ทาอะไร ทากับใครและจานวนเท่าไร ทาที่ไหน ทากี่วัน).................................................................................
2. วิธีดำเนินกำร
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................
5. ...................................................................................................................................................................
3. ระยะเวลำดำเนินกำร
.........................................................................................................................................................................
4. สถำนที่ดำเนินกำร
.........................................................................................................................................................................
5. งบประมำณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ....................................................................................................
จานวน...................................................บาท รายละเอียด ดังนี้
- ค่า.............................................................................................. เป็นเงิน ...................................... บาท
- ค่า.............................................................................................. เป็นเงิน ...................................... บาท
- ค่า.............................................................................................. เป็นเงิน ...................................... บาท
6. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ..............................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................

7. สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
(ผู้เสนอฯ ลงรำยละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รำยกำรที่เป็นรำยกำรหลัก สำหรับใช้ในกำร
จำแนกประเภทเท่ำนัน้ เพือ่ ให้เจ้ำหน้ำที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว )
7.1 หน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงกำร (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
ชื่อหน่วยงำน/องค์กร/กลุ่มคน...............................................................................................................................
 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
7.2 ประเภทกำรสนับสนุน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันฯ พ.ศ.2557 ข้อ 7)
 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]
 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]
 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]
7.3 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (ตำมแนบท้ำยประกำศคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.2557)
 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน
 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
 7.3.4 กลุ่มวัยทางาน
 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
 7.3.8 สาหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
7.4 กิจกรรมหลักตำมกลุ่มเป้ำหมำยหลัก
 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
 7.4.1.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนและหลังคลอด
 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
 7.4.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู/้ ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................
 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
 7.4.3.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู/้ ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................
 7.4.4 กลุ่มวัยทางาน
 7.4.4.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทางาน
 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทางาน
 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
 7.4.5.1.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกานและใจ
 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................
 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 7.4.5.2.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................
 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
 7.4.6.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................
 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
 7.4.6.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทาทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
 7.4.6.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 7.4.6.6 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................

 7.4.8 สาหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(..........................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่-เดือน-พ.ศ. .........................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(..........................................................)
ตาแหน่ง......................................................
วันที่-เดือน-พ.ศ. .........................................
ส่วนที่ 2 : ผลกำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม (สำหรับเจ้ำหน้ำที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมำยลงรำยละเอียด)
ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.........................................................................
ครั้งที่..................../ 25............... เมื่อวันที่........................................ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จานวน..............................................บาท
เพราะ.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จานวน..........................................บาท
เพราะ.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
 ให้รายงานผลความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่
...................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................

ส่วนที่ 3 : แบบรำยงำนผลกำรดำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุน
หลักประกันสุขภำพ (สำหรับผู้เสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ลงรำยละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นกำร
ดำเนินงำน)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม........................................................................................................................................
1. ผลกำรดำเนินงำน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. ผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2.2 จานวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.................................................................คน
3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ .................................................บาท
งบประมาณเบิกจ่ายจริง
................................................ บาท
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุน .................................................บาท

คิดเป็นร้อยละ..........................................
คิดเป็นร้อยละ..........................................

4. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
 ไม่มี
 มี
ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไข (ระบุ) .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน
(.........................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่-เดือน-พ.ศ. .......................................................

หมายเหตุ ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการจานวน 4 ชุด ๆ ละ 3 คน
ได้แก่
1. ชุดดาเนินโครงการ (ให้กรรมการชุดที่ 1 เป็นคนๆ เดียวกับกรรมการชุดที่ 3)
2. ชุดจัดซื้อจัดจ้าง (ห้ามซ้ากับชุดที่ 4)
3. ชุดเบิกจ่าย
4. ชุดตรวจรับ

