
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสขุภาพ ....................................................................... 
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................... 
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ...................................................................................................... 
 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุช่ือ) .............................................................................. มีความประสงค์
จะจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .............................................................................................................................. 
ในปีงบประมาณ ............................ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ..……………..… 
…................................................. เป็นเงิน .................................. บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับผูเ้สนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด) 
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
 1. ................................................................................................................................................................... 
 2. ................................................................................................................................................................... 
 3. ................................................................................................................................................................... 
2. วิธีดําเนนิการ 
 1. ................................................................................................................................................................... 
 2. ................................................................................................................................................................... 
 3. ................................................................................................................................................................... 
 4. ................................................................................................................................................................... 
 5. ................................................................................................................................................................... 
3. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ...................................................................................................................................................................... 
4. สถานที่ดําเนินการ 
 ...................................................................................................................................................................... 
5. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ....................................................................................................  
จํานวน ................................. บาท  รายละเอียด  ดังน้ี 
 - ค่า..................................................................   เป็นเงิน  ...............  บาท 
 - ค่า..................................................................   เป็นเงิน  ...............  บาท 
 - ค่า..................................................................   เป็นเงิน  ...............  บาท 
6. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ................................................................................................................................................................... 
 3. ................................................................................................................................................................... 
 



7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เปน็รายการหลักสาํหรับใช้ในการ
จําแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ อปท. บันทึกขอ้มูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เม่ือได้รับอนุมัติแล้ว) 
7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 

 ช่ือหน่วยงาน/องค์กร/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 ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน 
   7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน 

7.2 ประเภทการสนับสนนุ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7) 
   7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] 
   7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน [ข้อ 7(2)] 
   7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศนูย์เด็กเล็ก/ผู้สงูอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] 
   7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] 
   7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ขอ้ 7(5)] 

7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคฯ พ.ศ. 2557) 
   7.3.1 กลุ่มหญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.3.4 กลุ่มวัยทํางาน 
   7.3.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 
   7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
   7.3.6 กลุ่มคนพิการและทพุพลภาพ 
   7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 

7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเปา้หมายหลัก 
   7.4.1  กลุม่หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด 
   7.4.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเสี่ยง 
   7.4.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพก่อนคลอดและหลังคลอด 
   7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
   7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรกัษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
   7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

  7.4.2  กลุม่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

   7.4.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเสี่ยง 
   7.4.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 



   7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ ์
   7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
   7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
   7.4.2.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.3  กลุม่เด็กวัยเรียนและเยาวชน 
   7.4.3.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเสี่ยง 
   7.4.3.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 
   7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย 
   7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.3.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.4  กลุม่วัยทํางาน 
   7.4.4.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเสี่ยง 
   7.4.4.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทํางานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการ

ทํางาน 
   7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจติแก่กลุ่มวัยทาํงาน 
   7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 
   7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องด่ืมแอลกอฮอร์ 
   7.4.4.9 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 
 
 
 

   7.4.5.1 กลุ่มผูสู้งอายุ 
   7.4.5.1.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเสี่ยง 
   7.4.5.1.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
   7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 
   7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะซึมเศร้า 
   7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผูม้ีภาวะข้อเขา่เสื่อม 
   7.4.5.1.8 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 
   7.4.5.2.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 



   7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผูม้ีภาวะเสี่ยง 
   7.4.5.2.3 การเย่ียมติดตามดูแลสุขภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 

   7.4.6  กลุม่คนพิการและทุพพลภาพ 
   7.4.6.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเสี่ยง 
   7.4.6.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   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 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7.4.7  กลุม่ประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 
   7.4.7.1 การสํารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทําทะเบียนและฐานข้อมลูสุขภาพ 
   7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มภีาวะเสี่ยง 
   7.4.7.3 การเย่ียมติดตามดูแลสขุภาพ 
   7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
   7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
   7.4.7.6 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      (.................................................................) 
ตําแหน่ง ............................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................ 

 
  



 
ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สําหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด) 
 

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ........................................................................... 
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
   อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จํานวน .............................................. บาท 
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
   ไม่อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 เพราะ ......................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................... 
 

 หมายเหตุเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

   ให้รายงานผลความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ 
…………………………………………………......... 

 
ลงช่ือ .................................................................... 
       (..................................................................) 
ตําแหน่ง ................................................................ 
วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................... 
 

 
  



 
 
ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ (สําหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จสิ้นการ
ดําเนินงาน)  

  

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

1. ผลการดําเนินงาน 
 ............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

2. ผลสัมฤทธิต์ามวัตถุประสงค/์ตัวชี้วัด 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ ............................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................  

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท  
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง   ................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ ..................................  
 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ................................................. บาท   คิดเป็นร้อยละ .................................  

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนนิงาน 
  ไม่มี  
  มี  
  ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) .................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
  แนวทางการแก้ไข (ระบุ) .......................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
  
  

ลงช่ือ ......................................................................... ผู้รายงาน 
       (.........................................................................) 
ตําแหน่ง ..................................................................... 
วันที่-เดือน-พ.ศ. ......................................................... 

 


