
-๒๓-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

1. โครงการตรวจคัดกรอง
โลหิตเกษตรกรผูใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช
รพ.สต.พลับพลา

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา
3. จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูเก่ียวกับพิษของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใช
สารเคมีอยางถูกตองแกกลุม
แกนนําเกษตรกร จํานวน
91 คนจาก 13 หมูบาน
4. จัดกิจกรรมตรวจเลือด
เกษตรกรกลุมเสี่ยงผูใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จํานวน 150 คน
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. เพ่ือเฝาระวัง และ
อาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน
จากสารเคมีตกคางในกลุม
เกษตรกร
2. เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมี
ความรูความเขาใจในพิษ
ของสารเคมี การปองกัน
พิษเบื้องตน
3. เพ่ือสรางความตระหนัก
เก่ียวกับอันตรายจากการ
ใชสารเคมี และกลวิธีใน
การลดใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช

91 คน 1. กลุมเกษตรกร มีความรู
คว าม เข า ใจ ในพิษของ
สารเคมีและการปองกัน
พิษเบื้องตน
2. กลุมเกษตรกรมีความ
ตระหนักเก่ียวกับอันตราย
จากการใชสารเคมีและ
กลวิ ธี ในการลดใช เ ค มี
กําจัดศัตรูพืช

มี.ค. – ก.ย. 61 11,900.- นายชูศักดิ์  ปดฐา



-๒๔-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

2. โครงการอบรมฟนฟูความรู
อสม.ในการดูแลผูสูงอายุ
คุณภาพ  รพ.สต.พลับพลา

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะเขา
รวมกิจกรรมในชุมชน
2. เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา
3. จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
ความเขาใจ ในการท่ีจะดูแล
สุขภาพผูสูงอายุท่ีบานไดอยาง
ถูกวิธี จํานวน 139 คนจาก 13
หมูบาน
4. จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบาน
ผูสูงอายุท่ีติดเตียงหรือไม
สามารถออกไปไหนได โดยกลุม
อสม., จิตอาสาฯลฯ เพ่ือสราง
ขวัญกําลังใจในการท่ีดํารงชีวิต
อยูตอไปอยางมีศักดิ์ศรี
5. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
แกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เพ่ือใหผูดูแลผูสูงอายุมี
ความรู ความเขาใจในการ
ท่ีจะดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ี
บานไดอยางถูกตอง
2. เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับ
การดแูลท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจไดอยาง
ครอบคลุม
3. เพ่ือใหผูสูงอายุได
สามารถพ่ึงพาตนเองได
มากท่ีสุด มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีแมจะมีโรคเรื้อรัง

139 คน 1. ผูดูแลผูสูงอายุมีความรู
ความเขาใจ ในการท่ีจะ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบาน
ไดอยางถูกวิธี
2. ผูสูงอายุไดรับการดูแล
ท้ังทางดานรางกายและ
จิ ต ใ จ  ช ว ย ให ส ามารถ
ดํ าร งชี วิ ตอยู ได อย า ง มี
ศักดิ์ศรี

มี.ค. – ก.ย. 61 16,700.- นายไพรศาล มิ่งขวัญ



-๒๕-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

3. โครงการสงเสริมการใช
ยาท่ีปลอดภัยในชุมชน
รพ.สต.พลับพลา

1. นําแบบสํารวจไปทําการสํารวจเพื่อ
ประเมินสถานการณและปญหาการใชยาใน
ชุมชน
2. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการรวมกับ
ผูที่เก่ียวของในตําบล โดยผูที่เก่ียวของ
ประกอบดวย บุคลากรทางการแพทย
(รพ.สต. เภสัชปฐมภูม)ิ และผูนําชุมชน คน
ในชุมชน (เชน อสม. กํานันผูใหญบาน กลุม
แมบาน ครู พระสงฆ) และ/หรือ ผูบริหาร
องคการบริหารสวนทองถ่ิน
3. อบรมใหความรูเก่ียวกับการใชยาที่
ถูกตองและเพิ่มพูนทักษะในการดูแลตนเอง
ดานการใชยาแก แกนนําจาก 13 หมูบาน
จํานวน 139 คน
4. ตรวจรานคาในชุมชนที่จําหนายยาซึ่งอาจ
มีการจําหนายยาปฏิชีวนะ  และ
ยาสเตรียรอยด
5. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการ
ดําเนินโครงการแกกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.พลับพลา

1. เพ่ือสงเสริมการใชยา
ท่ีถูกตองและปลอดภัย
ในชุมชน
2. เพ่ือเฝาระวังและ
ควบคุมแหลงกระจาย
ยาในชุมชน
3. เพ่ือคัดกรองผูปวยท่ี
ไดรับอันตรายจากการ
ใชยาท่ีไมถูกวิธี

139 คน 1. ประชาชนในชุมชนมี
คว ามตระหนั กและ
เขาใจถึงความจําเปน
ของการใชยา
2. ประชาชนมีความรู
การใชยาเทาท่ีจําเปน
โดยไมกอใหเกิดโทษตอ
รางผูใช
3. มีการเฝาระวังรถเร
ขายยาและการโฆษณา
ยาเกินจริง

มี.ค. – ก.ย. 61 16,700.- นายไพรศาล มิ่งขวัญ



-๒๖-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

4. โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิต รพ.สต.คลองกลาง

1. ขั้นตอนการวางแผนรวมกันประชุม
วางแผนกําหนดเปาหมาย จํานวน
กลุมเปาหมาย เนื้อหาและรูปแบบ
วิธีการดําเนินโครงการ
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.พลับพลา
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- คัดเลือกกลุมเปาหมาย
- ประสานงานกับวิทยากรและ
ผูเกี่ยวของ
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินแก
เจาหนาที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรูและวิธีการคัดกรองกลุมเสี่ยง
ตอโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
แก อสม.หมูบาน เขตรับผิดชอบ รพ.
สต.คลองกลาง ตําบลพลับพลา
4. บันทึกขอมูลการคัดกรองลงใน
โปรแกรมระบบออนไลนสง สสจ.นม.
และ สปสช.
5. สรุปวิเคราะหขอมูล และ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
6. สรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการสงใหกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.พลับพลา

1. เพ่ืออบรมใหความรู
และวิธีการคัดกรองแก
อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และผูคัดกรองกลุม
เสี่ยงโรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง/ภาวะอวน
และโรคหลอดเลือดหัวใจ
2. เพ่ือดําเนินการออกโรค
คัดกรองโรค เบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง/ภาวะ
อวนและโรคหลอดเลือด
หัวใจ ประชากรกลุมอายุ
35 – 59 ป ข้ึนไปในเขต
รพ.สต.คลองกลาง
3. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคไมติดตอ
ครบตามเกณฑ

61 คน 1. ประชากรกลุมเสี่ยงอายุ
35 – 59 ปข้ึนไปในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.คลอง
กลางไดรับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิ ต  ภ าวะอ วน  โ รค
หลอดเลือดหั ว ใจ  ตาม
เกณฑมาตรฐานปละ 1
ครั้ง
2. ประชาชนกลุ ม เสี่ ย ง
ไ ด รั บ ก า รป รั บ เ ปลี่ ย น
พฤติ กรรมสุ ขภาพเ พ่ือ
ไม ให มีอาการปวยและ
ผู ป ว ย ร า ย ใ ห ม
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตไดรับการตรวจรักษา
ตามระบบการแพทยแผน
ปจจุบัน

มี.ค. – พ.ค. 61 12,000.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๒๗-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

5. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง รพ.สต.คลองกลาง

1. ข้ันวางแผนงาน
- รวมกันประชุมวางแผน
กําหนดเปาหมาย จํานวน
กลุมเปาหมาย เนื้อหาและ
รูปแบบวิธีการดําเนินโครงการ
- แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการฯ
- ประสานงานดําเนินงานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ
2. กําหนดกลุมเปาหมาย
- ประชาชนอายุ 35 – 59 ป
ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.คลองกลาง
3. จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติตอคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. เพ่ือใหประชาชนกลุม
เสี่ยงตอโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงไดรับ
ความรูในการดูแลตนเอง
2. ประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ มากเกินกวา 50%

120 คน 1. ผูปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงรายใหม
ลดลง
2. ประชาชนกลุ ม เสี่ ย ง
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง มีรูปแบบ/วิธีการ
ดูแลพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม
3. มี อัตราการป วย เปน
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงรายใหมลดลงต่ํา
กว า เกณฑ ท่ี  สสจ .นม .
กําหนด

ก.พ. – เม.ย. 61 25,000.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๒๘-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

6. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงท่ี
เสี่ยงตอการปวยเปนโรคหัวใจ
หลอดเลือด รพ.สต.คลอง
กลาง

1. จัดทําโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติดําเนินการ
2. คัดเลือกกลุมเปาหมาย
3. ประสานงานกับวิทยากร
และผูเก่ียวของ
4. จัดอบรมใหความรูและ
จักกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
แกกลุมผูปวยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง
5. จัดทําทะเบียนกลุมผูปวย
ท่ีไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
6. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

1. เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงไดรับ
ความรูเรื่องโรคไมติดตอ
DM/HT/ภาวะอวน/CVD/
โรคมะเร็งและอันตราย
ตางๆ ในการดูแลสุขภาพ
และสามารถปฏิบัติตัวได
อยางเหมาะสม
2. เพ่ือจัดกิจกรรมและหา
รูปแบบวิธีการดูแลสุขภาพ
แกผูปวยเบาหวาน/ความ
ดันอยางถูกตองเพ่ือนําไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวัน และลด
อันตรายจากโรคและ
ภาวะแทรกซอนตางๆ

50 คน 1. กลุมผูปวยไดรับความรู
เ รื่ อ ง โ ร ค ไ ม ติ ด ต อ
DM/HT/ภาวะอวน/CVD/
โรคมะเร็งและอันตราย
แทรกซอนตางๆ
2. กลุมผูปวยไดรับรูวิธีการ
ปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรม
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน
และนํ า ไปปฏิบั ติ ตั ว ได
อย า ง เหมาะสมเ พ่ือลด
อาการปวยของโรค และ
อั น ต ร า ย จ า ก
ภาวะแทรกซอนตางๆ
3. ผูปวยโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง มีอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซอน
ล ด ล ง ต่ํ า ก ว า เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน

มี.ค. – พ.ค. 61 12,000.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๒๙-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

7. โครงการตรวจสุขภาพและ
เยี่ยมบานผูสูงอายุโดยการมี
สวนรวมของ อสม.
รพ.สต.คลองกลาง

1. ประชุมชี้แจงโครงการฯ
แกหนวยงานและผูท่ี
เก่ียวของ
2. ดําเนินการตรวจสุขภาพ
และประชุมอบรมใหความรู
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพแก
ผูสูงอายุในชุมชน
3. มอบชุดสาธิตอาหาร
เสริม/ยาจําเปนเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพแก
ผูสูงอายุกลุมเปาหมายใน
ชุมชน
4. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

1. ประชุมชี้แจง
กลุมเปาหมายไดรับความรู
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเองและไดรับการตรวจ
รางการรอยละ 100
2. ผูสูงอายุกลุมเปาหมาย
ไดรับมอบชุดสาธิตอาหาร
เสริม/ยาจําเปนเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพครบถวน
ทุกคน
3. รอยละของตําบลมี
ชมรมผูสูงอายุผานเกณฑ
มาตรฐาน รอยละ 70
4. ผูสูงอายุมีระดับความ
พึงพอใจตอการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ มากกวา
รอยละ 80

100 คน 1. ผูสูงอายุไดรับความรู
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ดวยตนเอง
2. ผูสูงอายุไดรับการตรวจ
รางกายประจําป
3. ผูสูงอายุไดรับชุดสาธิต
อาหารเสริม/ยาจําเปนเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพสําหรับ
ผู สู ง อ า ยุ  ทํ า ใ ห รู สึ ก มี
คุณคาในตัวเองสามารถ
ดํ าร งชี วิ ตอยู ได อย า ง มี
ความสุข และมีศักดิ์ศรีใน
ชุมชน
4. ผูสูงอายุกลุมเปาหมาย
ได รับการดูแลทางด าน
สุ ขภาพจากหน วยงาน
ภาครั ฐ และหน ว ย ง าน
ปกครองสวนทอง ถ่ินใน
พ้ืนท่ี

พ.ค. – มิ.ย. 61 17,500.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๓๐-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

8. โครงการพัฒนาเครือขาย
อสม. เพ่ือติดตามเยี่ยมบานผู
พิการ รพ.สต.คลองกลาง

1. ติดตอประสานงานชี้แจง
โครงการฯ แกหนวยงานและผูท่ี
เกี่ยวของ
2. อบรมใหความรูเรื่องโรคติดตอ
และไมติดตอ/วิธีการดูแลสุขภาพ
และการปองกันอุบัติเหตุใน
ชีวิตประจําวันของผูพิการ
3. ติดตามการดําเนินงานของ
ชมรมผูพิการระดับหมูบาน/ตําบล
4. อสม. จนท. ออกตรวจคัดกรอง
สุขภาพตามเกณฑท่ีกําหนด และ
ติดตามเยี่ยมบานเพ่ือใหกําลังใจ
พรอมท้ังใหบริการนวดแผนไทย
เพ่ือฟนฟูผูพิการในชุมชนตาม
สภาพอาการ
5. จัดการอบรมเพ่ือฟนฟูใหความรู
แกผูพิการและผูดูแลพรอมท้ังมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ป
ละ 1 ครั้ง
6. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

1. เพ่ือใหผูพิการไดรับความรู
เก่ียวกับเรื่องโรคติดตอและไม
ติดตอ การดูแลสุขภาพตนเอง
ในชีวิตประจําวัน
2. เพ่ือใหกลุมผูพิการไดรับ
การตรวจสุขภาพตามเกณฑ ป
ละ 1 ครั้ง
3. เพ่ือใหกลุมผูพิการไดรับ
การฟนฟูสุขภาพท้ังในสถาน
บริการ และในชุมชนตาม
สภาพอาการ
4. ผูพิการไดรับการติดตาม
เยี่ยมบานเพ่ือเสริมสราง
กําลังใจ และไดรับการดูแล
สุขภาพอยางครบองครวม
5. ผูพิการกลุมเปาหมายไดรับ
ชุดสาธิตอาหารเสริมเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพ
6. ผูพิการไดรับการพบปะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ ปละ 1 ครั้ง

30 คน 1. ผูพิการ/ญาติและผูดูแล
มีความรู ในดานการดูแล
สุขภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในทางท่ีถูกตอง
2. ผูพิการ/ญาติ/ผูดูแลผู
พิการไดเขารับการอบรม
ใหความรูตางๆเ ก่ียวกับ
สิ ท ธิ ท่ี พึ ง ไ ด รั บ จ า ก
หนวยงานของรัฐและการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ ต น เ อ ง
จํานวน 30 คน
4. มี ช ม ร ม เ ค รื อ ข า ย ผู
พิ ก า ร ร ะ ดั บ ตํ า บ ล /
หมูบานๆละ 1 ชมรม

มี.ค. – พ.ค. 61 9,500.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๓๑-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

9. โครงการสงเสริมสุขภาพ
ปากและฟนเด็กนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6
รพ.สต.คลองกลาง

1. ขั้นตอนการวางแผน
- สํารวจและศึกษาขอมูลเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในความ
รับผิดชอบ รพ.สต.คลองกลาง
- ขอความรวมมือในการดําเนินงาน
ท่ีเกี่ยวของ
2.2 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ตอกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา
2.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ตรวจสุขภาพชองปากใหกับเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
- ใหความรูดานการดูแลสุขภาพ
ชองปาก
- ฝกทักษะการแปรงฟนอยางถูกวิธี
-มอบชุดสาธิตแปรงและยาสีฟน
ใหกับเด็กนักเรียนเพ่ือแปรงฟน
หลังอาหารกลางวันท่ีโรงเรียน
- การใหบริการทันตกรรมเบ้ืองตน/
สงตอผูปวย
2.4 ติดตามประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม
2.5 สรุปผลการดําเนินตาม
แผนงานโครงการฯ

1. เพ่ือใหเด็กนักเรียนชั้น
ป.1-6 ในโรงเรียนเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.คลอง
กลาง ไดรับความรูเรื่อง
การดูแลสุขภาพชองปาก
และฟน
2. เด็กนักเรียน
กลุมเปาหมายไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปากและ
ฟน
3. เด็กนักเรียน
กลุมเปาหมายท่ีมีปญหา
กับชองปากและฟนไดรับ
การสงตอรักษาอยาง
ถูกตอง
4. เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6
ทุกคนไดรับชุดสาธิตแปรง
+ยาสีฟน สําหรับแปรงฟน
หลังอาหารกลางวัน

90 คน 1. นักเรียนชั้น ป.1-6 มี
ความรู เรื่องทันตสุขภาพ
เริ่มมากข้ึน
2. นั ก เ รี ย น ชั้ น  ป . 1-6
ไดรับการตรวจสุขภาพชอง
ปากครบถวน
3. นั ก เ รี ย น ชั้ น  ป . 1-6
ไดรับมอบชุดสาธิตแปรง
และยาสีฟนสําหรับแปรง
ฟนหลังอาหารกลางวันท่ี
โรงเรียนเพ่ือปองกันโรค
ฟนผุ
4. นักเรียนชั้น ป.1-6 ท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับสุขภาพชอง
ปากและฟนไดรับการสง
ตอ/ตรวจรักษา และเฝา
ระวังเพ่ือปองกันโรคฟนผุ

พ.ค. – ก.ค. 61 16,500.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๓๒-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

10. โครงการปองกันเด็ก
จมน้ําในเด็กอายุ 0 – 5 ป
รพ.สต.คลองกลาง

1. ข้ันตอนการวางแผน
- สํารวจกลุมเปาหมาย
คัดเลือกกลุมเปาหมาย
- กําหนดแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม
- มอบหมายบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ
- ขอความรวมมือในการ
ดําเนินงานจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ
2. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เพ่ือใหความรูแก
ผูปกครอง/ผูดูแลเด็กอายุ
ต่ํากวา 5 ป ในพ้ืนท่ี ใหมี
ความรูและเกิดความ
ตระหนักในการปองกัน
เด็กจมน้ําในบริเวณ
บานพัก/ท่ีอยูอาศัย
2. เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะ
แกผูปกครอง/ผูดูแลเด็กให
สามารถชวยเหลือเบื้องตน
แกเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ท่ี
อาจสําลักน้ํา/จมน้ําได
อยางถูกตองและปลอดภัย
กอนไดรับการตรวจรักษา
โดยหนวยแพทย
3. เพ่ือปองกันไมใหเด็ก
อายุ 0-5 ป เสียชีวิตจาก
การจมน้ํา

122 คน 1. ผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก
อายุต่ํากวา 5 ป ในพ้ืนท่ีมี
ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ดํ า เนินการปอง กัน เด็ก
จมน้ําในบริเวณบานพัก/ท่ี
อยูอาศัยเพ่ิมข้ึน
2. ผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก
อายุต่ํากวา 5 ป มีทักษะ
กา ร ช ว ย ฟ น คื น ชี พ ข้ั น
พ้ืนฐาน/การแจงเหตุหนวย
บริการฉุกเฉิน/การปฐม
พยาบาลเบื้องตนเพ่ิมข้ึน
3. ไ ม มี เ ด็ กอ า ยุ 0-5 ป
เสียชีวิตจากการจมน้ําใน
พ้ืนท่ี

ม.ค. – พ.ค. 61 16,950.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๓๓-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

11. โครงการติดตามตรวจการ
จําหนายยา/อาหารและ
เครื่องสําอางในรานคาชุมชน
รพ.สต.คลองกลาง

1. ประชุมชี้แจงโครงการฯแก
หนวยงานและผูที่เก่ียวของ
2. จัดอบรมใหความรูเร่ือง
อาหารปลอดภัย/การจําหนาย
ยาและเคร่ืองสําอางอยาง
ถูกตองแกผูประกอบการ
รานคาชุมชน
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เร่ืองการควบคุมดูแลการ
จําหนายยาและเคร่ืองสําอาง
ในรานคาชุมชน
4. จัดตั้งคณะกรรมการออก
ติดตามตรวจการจําหนายยา/
เคร่ืองสําอาง/อย. เลขสาร
ระบบของผลิตภัณฑตางๆที่
จําหนายในรานคาชุมชน
5. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

1. เพ่ือใหผูประกอบการ
รานคาชุมชนมีความรูเรื่อง
อาหารปลอดภัย/การ
จําหนายยาและ
เครื่องสําอางอยางถูกตอง
2. มีการสรางเครือขายให
มีความเขมแข็งในงาน
คุมครองผูบริโภคในชุมชน
3. มีการเฝาระวังและ
ควบคุมแหลงกระจายยา
ในชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน
4. ประชาชนในชุมชนมี
ความปลอดภัยจากการกิน
อาหาร การใชยาชุด/
เครื่องสําอางท่ีจําหนายใน
ชุมชน

29 คน 1. ผูประกอบการรานคา
ชุมชนมีความรูเรื่องอาหาร
ปลอดภัย/การจําหนายยา
และเครื่ องสําอางอยาง
ถูกตอง
2. มีการสรางเครือขายให
มีความ เขมแ ข็ง ในงาน
คุมครองผูบริโภคในชุมชน
3. มี ก า ร เ ฝ า ร ะวั ง แล ะ
ควบคุมแหลงกระจายยา
ในชุมชนโดยชุมชนมีสวน
รวมในการดําเนินงาน
4. ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม
ปลอดภัยจากการใชยาชุด/
เครื่องสําอางท่ีจําหนายใน
ชุมชน

มิ.ย. – ส.ค. 61 10,000.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๓๔-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

12. โครงการปดปากโองใหมิด
พิชิตโรคไขเลือดออก
รพ.สต.คลองกลาง

1. ประชุมช้ีแจงโครงการฯแก
หนวยงานและผูท่ีเก่ียวของ
2. มอบหมาย/แบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบในหนวยงานและ
บุคคลตางๆท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินงาน
3. ดําเนินกิจกรรมการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ในชุมชน
- ใชมุงฟาปดปาดภาชนะโอง
บรรจุนํ้าทุกหลังคาเรือน
- รณรงคกําจัดและทําลายแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายในบริเวณ
บาน วัด โรงเรียน สัปดาหละ 1
ครั้ง ทุกวันพุธ ติดตอกัน 3
เดือน
- พนหมอกควันเพ่ือกําจัดตัวแก
ยุงลายเมื่อเกิดผูปวยข้ึนในชุมชน
ตามระยะเวลาวันท่ี 0-3-7
4. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

1. เพ่ือควบคุมการระบาด
และการแพรกระจายของ
โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี
2. เพ่ือสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดการ
แกปญหาโดยการมีสวน
รวมในการควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน
3. เพ่ือลดอัตราการปวย
ตายและอัตราการปวยโรค
ไขเลือดออก

50 คน 1. ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี
ป ล อ ด ภั ย จ า ก โ ร ค
ไขเลือดออก
2. ประชาชนเ กิดการ มี
สวนรวมในการควบคุม
ปองกันโรคในชุมชน
3. อัตราการปวยตายและ
อั ต ร า ก า ร ป ว ย โ ร ค
ไขเลือดออกลดลง

มิ.ย. – ก.ย. 61 30,000.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๓๕-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

13. โครงการจิตอาสารวมใจ
ตานภัยมะเร็งปากมดลูก

1. ติดตอประสานงานชี้แจง
โครงการฯ แกหนวยงาน
และผูท่ีเก่ียวของ
2. จัดอบรมกลุม อสม./จิต
อาสา ใหความรูเก่ียวกับ
อันตรายจากโรคมะเร็งปาก
มดลูก
3. กลุม อสม./จิตอาสา
ดําเนินการเผยแพรให
ความรูแกกลุมสตรีอายุ 30-
60 ป ในพ้ืนท่ีและชักนําให
มาบริการตรวจมะเร็งปาก
มดลูก
4. จนท./วิทยากรลงพ้ืนท่ี
ออกตรวจมะเร็งปากมดลูก
ชวงเวลาเชาและเวลาเย็น
เชิงรุกในชุมชน
5. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

1. เพ่ือให อสม.และจิต
อาสาไดรับความรูและเกิด
ความตระหนักเก่ียวกับ
อันตรายจากมะเร็งปาก
มดลูก
2. มีเครือขายรณรงคเฝา
ระวังควบคุมและปองกัน
มะเร็งปากมดลูกในชุมชน
3. เพ่ือใหกลุมสตรีอายุ
30-60 ป ไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

20 คน 1. อสม./จิตอาสา ไดรับ
ความรู เ ก่ียวกับอันตราย
จากโรคมะเร็งปากมดลูก
2. กลุมสตรีอายุ 30-60 ป
ไดรับความรูเก่ียวกับมะเร็ง
ปากมดลู ก โดยรณรงค
เผยแพรแจกแผนพับใน
พ้ืนท่ีและชักนําใหมารับ
การตรวจคัดกรอง
3. กลุมสตรีอายุ 30-60 ป
ไดรับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกตามเกณฑ
4. มี เครื อข ายเฝ าระวั ง
ควบคุมและปองกันมะเร็ง
ปากมดลูกในชุมชน
5. ชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานสงเสริมรณรงค
เ ฝ า ร ะ วั ง ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ปองกันมะเร็งปากมดลูกใน
ชุมชน

ม.ค. – เม.ย. 61 10,900.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๓๖-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

14. โครงการพัฒนาทักษะ
เครือขายจิตอาสาเฝาระวัง
ปองกันมะเร็งเตานมในชุมชน
รพ.สต.คลองกลาง

1. ติดตอประสานงานชี้แจง
โครงการฯ แกหนวยงาน
และผูท่ีเก่ียวของ
2. จัดอบรม อสม./จิตอาสา
เรื่องมะเร็งเตานมและฝก
ทักษะการตรวจมะเร็งเตา
นมดวยตนเอง
3. อสม./จิตอาสา เผยแพร
เอกสารความรูเก่ียวกับ
มะเร็งเตานม สอนการฝก
ทักษะพรอมท้ังประเมินการ
ตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตนเองในสตรีกลุมอายุ 30-
70 ป
4. บันึกขอมูลลงใน
โปรแกรม HOSxP
5. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

1. เพ่ืออบรมใหความรู
เก่ียวกับมะเร็งเตานม และ
ฝกทักษะการตรวจคัด
กรองมะเร็งเตานมดวน
ตนเองแก อสม. ในเขต
รับผิดชอบ รพ.สต.คลอง
กลาง
2. เพ่ือใหสตรีอายุ 30-70
ป ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ไดรับความรูและผานการ
ประเมินการตรวจคักกรอง
มะเร็งเตานมดวยตนเอง
ตามเกณฑตัวชี้วัดของ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา

50 คน 1. เครือขาย อสม./จิตอาสามี
ความรูเรื่องมะเร็งเตานม และ
มีทักษะการตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองเพ่ิมข้ึน
2. กลุมสตรีกลุมอายุ 30-70 ป
ไดรับเอกสารการเผยแพร
ความรูเก่ียวกับมะเร็งเตานม
3. กลุมสตรีกลุมอายุ 30-70 ป
ไดรับการประเมินการตรวจคัด
กรองมะเร็งเตานมดวยตนเอง
จาก
อ ส ม . แ ล ะ เ จ า ห น า ท่ี
สาธารณสุข มากกวารอยละ
90
4. มีเครือขาย อสม./จิตอาสา
ท่ีมีความรูและขยายผลดําเนิน
กิจกรรมการใหความรู/แนะนํา
เก่ียวกับวิธีการตรวจประเมิน
เตานมดวยตนเองในชุมชน
เพ่ือเปนการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคมะเร็งเตานม

ม.ค. – มี.ค. 61 14,200.- นายมาตุภูมิ พอกระโทก



-๓๗-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

15. โครงการประชาชน
สุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขา
เสื่อม บานไทย  หมูท่ี 2

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรู เ ก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทําลูกประคบเพ่ือชวยลด
อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร แ ก ก อ ง ทุ น
ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ
อบต.พลับพลา

1. เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
2. เ พ่ือ เปนการปอง กัน
อาการปวดขอเขาและปวด
เม่ือยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
3. เ พ่ือ เปนการปอง กัน
อาการบาดเจ็บจากโรคขอ
เข า เ สื่ อมและโรคปวด
กลามเนื้อ

30 คน 1. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ เก่ียวกับโรค
ขอเข า เสื่อม โรคปวด
กลามเนื้อ
2. ประชาชนมีความรู
ค ว า ม เ ข า ใ จ  ใ น ก า ร
ปองกันอาการปวดและ
อาการบาดเจ็บจากโรค
3. ขอเขาเสื่อมและปวด
เม่ือย จากการทํางานได
อยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 5,950.- นางนลินี  ตื้อแดง



-๓๘-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

16. โครงการสงเสริมการใช
พืชสมุนไพรในชุมชน บาน
ไทย  หมูท่ี 2

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ท่ี จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. เพ่ือสงเสริมการพ่ึงตนเอง
ดานสุขภาพโดยการใชพืช
สมุนไพรในชุมชน
3. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชสมุนไพร
อยางวิธี

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ที่ จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรูในการใชพืชสมุนไพร
ของครัวเรือน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน
5. อสม.ติดตามครัวเรือนที่
เขารวมกิจกรรม จํานวน 2
คร้ัง
6. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร แ ก ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพอบต.
พลับพลา

30 คน 1. ประชาชนมีความรูเรื่อง
พืชสมุนไพรในชุมชนและ
สามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกวิธี
2. ป ระชาชน ในชุ มชน
สามารถ พ่ึงตนเองด าน
สุ ขภ าพ โ ดยกา ร ใ ช พื ช
สมุนไพรในชุมชน
3. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความปลอดภัยในการใช
พืชสมุนไพรอยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 5,950.- นางนลินี  ตื้อแดง



-๓๙-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

17. โครงการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม นําสุขภาพปลอด
โรคเบาหวานความดันโลหิต
สูง บานพลับพลา  หมูท่ี 3

1. คัดกรองสุขภาพประชาชน
กลุมเสี่ยงอายุ 35 ปข้ึนไปใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
เก่ียวกับภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิต
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพ่ือลดภาวะ
ความเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
5. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินงานแก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เพ่ือใหประชาชนกลุม
เสี่ยงอายุ 35 ปข้ึนไป
ไดรับการคัดกรอง
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง
2. เพ่ือใหประชาชนกลุม
เสี่ยงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. เพ่ือใหประชาชนกลุม
ผูปวยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงไดรับ
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

50 คน 1.ประชาชนในพ้ืนท่ีกลุม
35 ปข้ึนไปไดรับการคัด
กรองสุขภาพ
2. ประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงไดรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3. กลุมผูปวยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมความดัน
โลหิตใหอยูในเกณฑปกติ
มากกวารอยละ 70%
4. กลุมผูปวยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมน้ําตาลให
อยูในเกณฑปกติได
มากกวารอยละ 70%

มี.ค. – ก.ย. 61 8,050.- นางหลงมา กกกระโทก



-๔๐-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

18. โครงการสตรีไทยยุคใหม
รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเตานม บาน
พลับพลา หมูท่ี 3

1. สํารวจกลุมเปาหมาย/
ประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูสนใจเขารวมกิจกรรมโดย
สมัครใจ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. อบรมใหความรูแกสตรี
กลุมเปาหมายเก่ียวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
4. รณรงคตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี
กลุมเปาหมาย
5. สรุปผลรายงานการ
ดําเนินโครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไป มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตา
นม
2. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไปไดรับการตรวจ
มะเรง็ปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
3. เพ่ือใหสตรีอายุ 30 ป
ข้ึนไปมีความรูและ
สามารถตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองไดอยางถูกวิธี

40 คน 1. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม
2. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปสามารถตรวจมะเร็งเตา
นมเบื้องตนไดอยางถูกวิธี
3. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม

มี.ค. – ก.ย. 61 7,000.- นางหลงมา กกกระโทก



-๔๒-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

19. โครงการชีวิตปลอดภัย
จากโรคไขหวัดใหญ บานโคง
ยาง หมูท่ี 4

1. ประชุมผูนํา อสม. และชาวบานใน
หมูบานรวมกันปรึกษาหารือปญหาใน
หมูบานดานสุขภาพความเปนอยูเพื่อ
เสนอปญหา จัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา คัดเลือกโรงการ และเสนอ
โครงการที่ชาวบานตองการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการในการทํางาน
รับผิดชอบโครงการ และเบิก –
จายเงิน
3. จัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลพลับพลา
4. ทีม อสม. ประสานเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลับพลาเพื่อเปนวิทยากรในการ
อบรมใหความรู เร่ืองโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุตางๆ
5. จัดเตรียมในเร่ืองอาหารวางพรอม
เคร่ืองดื่ม และอาหารกลางวันพรอม
เคร่ืองดื่ม สําหรับวิทยากรและผูเขา
รับการอบรมไขหวัดใหญ
6. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ กับ
ผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับไขหวัดใหญ
สายพันธุตางๆ
7. สรุป ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ เพื่อสงกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหชาวบานใน
หมูบานไดรูจักกับไขหวัด
ใหญสายพันธุตางๆ เกิด
จากสาเหตุอะไรบาง
2. เพ่ือใหชาวบานใน
หมูบาน ไดมีการเตรียม
ความพรอม แนวทาง
ปองกันการเกิดไขหวัด
ใหญ
3. เพ่ือใหชาวบานใน
หมูบาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ตามวิถีความพอเพียง

66
ครัวเรือน

1. ชาวบานใหความสนใจ
ในการเขารับการอบรม ให
ความรู  ความเขาใจโรค
ไขหวัดใหญ
2. ชาวบานมีความรู ความ
เขาใจการเกิดของโรค การ
ปองกันโรค และไขหวัด
ใหญสายพันธุตางๆ
3. ชาวบานมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน และหางไกลโรค

เม.ย. – ส.ค. 61 12,750.- นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข



-๔๓-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

20. โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุมปวย
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง บานโคงยาง หมูท่ี 4

1. ประชุมผูนํา อสม. และชาวบานในหมูบาน
รวมกันปรึกษาหารือปญหาในหมูบานเสนอปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา เสนอโครงการ
คัดเลือกโครงการฯ
2. แตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน รับผิดชอบ
โครงการ และเบิก – จายเงิน
3. ทีม อสม.ประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา เพื่อขอขอมูลกลุมปวย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในหมูบาน
วามีจํานวนละเทาไร
4. จัดทําโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา
5. ทีม อสม. ประชาสัมพันธกลุมปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเขารวมโครงการอบรมให
ความรูกลุมปวย เพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนท่ีเปนอันตรายและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปวยเอง เพื่อการมีชีวิตท่ียืนยาว
ตามหลัก 3 อ. 2 ส.
6. ติดตอวิทยากร จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา เพื่อใหความรู ความเขาใจกลุม
ปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิดสูง
7. จัดเตรียมในเร่ืองอาหารวางพรอมเคร่ืองด่ืมและ
อาหารกลางวันพรอมเคร่ืองด่ืม เชา – บาย สําหรับ
วิทยากรและผูเขารับการอบรม
8. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ กับกลุมปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปวยเอง
9. สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ เพ่ือสงกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหกลุมปวย
โรคเบาหวาน – โรคความดัน
โลหิตสูง ไดมีความรู ความ
เขาใจกับการเกิด
ภาวะแทรกซอนของ
โรคเบาหวาน – โรคความดัน
โลหิตสูง
2. เพ่ือใหกลุมผูปวย
โรคเบาหวาน – โรคความดัน
โลหิตสูง ไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองในการ
ดูแลสุขภาพ
3. เพ่ือปองกันกลุมปวย
โรคเบาหวาน – โรคความดัน
โลหิตสูง ตายกอนวัยอันควร
4. กลุมปวยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมนํ้าตาลไดดี
และกลุมผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง สามารถควบคุม
ความดันโลหิตสูงไดเกือบเปน
ปกติ

53 คน 1. กลุมปวยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง มีความรู
ความเขาใจในการปองกัน
สุขภาพของตนเองมากข้ึน
2. กลุมปวยโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตาม
หลัก 3 อ. 2 ส. เมื่อมีสุขภาพดี
ไดดีข้ึนตามลําดับหรือไมเพ่ิม
การมีโรคแทรกซอน
3. กลุ มป วย โรค เบาหวาน
สามารถควบคุมนํ้าตาลไดดี
และกลุมปวยโรคความดัน
โลหิตสูงจะมีระดับความดัน
ลดลงเกือบเปนปกติ

เม.ย.–ส.ค. 61 12,075.- นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข

-๔๔-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

21. โครงการตรวจคัดกรอง
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
บานโคงยาง หมูท่ี 4

1. ประชุมผูนํา อสม. และชาวบานในหมูบาน
รวมกันปรึกษาหารือปญหาในหมูบานเสนอ
ปญหาจัดลําดับความสําคัญของปญหา เสนอ
โครงการคัดเลือกโครงการฯ
2. แตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน
รับผิดชอบโครงการ และเบิก – จายเงิน
3. ทีม อสม. ประสานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพลับพลา เพ่ือขอขอมูลกลุม
เสี่ยงชวงอาย 35 – 59 ป ในหมูบานวามี
จํานวนเทาไร
4. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา
5. ทีม อสม. ตรวจ คัดกรองสุขภาพกลุมเสี่ยง
ในหมูบานพรอมประชาสัมพันธ ชักชวนกลุม
เสี่ยงใหเขารวมโครงการ อบรมใหความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
6. ติดตอวิทยากร จากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพลับพลา เพ่ือใหความรู ความ
เขาใจกลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิดสูง
7. จัดเตรียมในเรื่องอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืมและอาหารกลางวันพรอมเครื่องด่ืม
เชา – บาย สําหรับวิทยากรและผูเขารับการ
อบรม
8. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแก
กลุมเสี่ยง
9. สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ กลุมเสี่ยงเพ่ือสงกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน – โรคความดัน
โลหิตสูง ในหมูบานไดมีการ
เตรียมพรอม มีความรู ความ
เขาใจในการปองกันการเกิด
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงท่ีจะเกิดข้ึน
2. เพ่ือใหกลุมเสี่ยงในหมูบาน
ไดรับการตรวจ คัดกรอง
สุขภาพแบบเคาะประตูบาน
เปนประจําทุกป
3. กลุมเสี่ยงเมื่อไดรับการคัด
กรองสุขภาพ หากมีปญหาก็
จะไดรับการดูแลสุขภาพโดย
นําสงไปท่ีโรงพยาบาลตอไป
4. กลุมเสี่ยง จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ไดดีไมกลายเปนกลุมปวย
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงเพ่ิมข้ึน

40 คน 1. กลุ ม เสี่ ย ง  มีความรู
ความเขาใจในการปองกัน
การเกิดโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง
2. กลุมเสี่ยง จะไดรับการ
ตรวจ คัดกรองสุขภาพเปน
ประจําทุกป
3. ล ด จํ า น ว น  ผู ป ว ย
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงในหมูบานให มี
ปริมาณลดนอยลงทุกที

เม.ย. – ส.ค. 61 13,950.- นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข

-๔๕-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

22. โครงการชมรมคนสุขภาพ
ดีสมวัย ปลอดภัย ลดโรค
ตําบลพลับพลา

1. ประชาสัมพันธ เชิญชวน
รับสมัครสมาชิก เขาชมรม
คนสุขภาพดีสมวัย ปลอดภัย
ลดโรค ตําบลพลับพลา
2. ประชุม/ประชาคม
สมาชิกเพ่ือจัดทําโครงการฯ
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฯ เบิก
จายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ
4. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา
5. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพ่ือสงกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา

1. เพ่ือใหชาวบานในตําบล
พลับพลาในระแวกใกลเคียน
ไมวาเด็ก ผูใหญ หรือผูสูงอายุ
หันมาออกกําลังกายดูแล
สุขภาพตนเอง ในรูปแบบการ
เตนบาสโลบ และเตนแอโรบิค
2. เพ่ือใหผูท่ีมีโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง ไดออก
กําลังกายดูแลสุขภาพ เพ่ือ
ไมใหปริมาณนํ้าตาลเพ่ิมและมี
ความดันโลหิตลดลงเกือบเปน
ปกติ
3. เพ่ือใหชาวบานในตําบล
พลับพลามีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไมมีโรค
4. เพ่ือใหชาวบานพลับพลา มี
สุขภาพจิตท่ีดี และชวนเพ่ือน
มาออกกําลังกายกัน
5. เพ่ือใหผูท่ีมีนํ้าหนักมวลกาย
มาก ไดออกกําลังกาย และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเอง เพ่ือใหมนํ้ีาหนักคอยๆ
ลดลง หรือไมเพ่ิมข้ึนอีก

47 คน 1. ชาวตําบลพลับพลา จะ
มีรูปแบบการออกกําลัง
ก า ย  แ บ บ ใ ห ม ๆ  ไ ม
จําเปนตองเตนแอโรบิค
และหันมาออกกําลังกาย
มากข้ึน
2. กิจกรรมเตนบาสโลบ
จะเปนการออกกําลังกาย
ไดกับทุกวัย ทําใหลดความ
อวนไดผลดี ทําใหจิตใจสด
ชื่น แจมใส ปลอดโปรง มี
ความเชื่อมันตนเอง หัวใจ
แข็งแรง มีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ฯลฯ
3. ชาวตําบลพลับพลา จะ
มีสุขภาพจิตท่ีดี
4. เปนแบบอยางกับตําบล
อ่ืนในการมีสุขภาพดีถวน
หนา

มี.ค. – ส.ค. 61 22,875.- นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข

-๔๖-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

23. โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุมปวยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
บานหนองยายเหล หมู
ท่ี 5

1. ประชุมผูนํา อสม. และชาวบานในหมูบานรวมกัน
ปรึกษาหารือปญหาในหมูบานเสนอปญหาจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา เสนอโครงการคัดเลือก
โครงการฯ
2. แตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน รับผิดชอบ
โครงการ และเบิก – จายเงิน
3. ทีม อสม.ประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลับพลา เพ่ือขอขอมูลกลุมปวยโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูงในหมูบานวามีจํานวนละเทาไร
4. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา
5. ทีม อสม. ประชาสัมพันธกลุมปวยโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูงเขารวมโครงการอบรมใหความรู
กลุมปวย เพ่ือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนที่เปน
อันตรายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยเอง
เพ่ือการมีชีวิตที่ยืนยาว ตามหลัก 3 อ. 2 ส.
6. ติดตอวิทยากร จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลับพลา เพ่ือใหความรู ความเขาใจกลุมปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิดสูง
7. จัดเตรียมในเรื่องอาหารวางพรอมเครื่องด่ืมและ
อาหารกลางวันพรอมเครื่องด่ืม เชา – บาย สําหรับ
วิทยากรและผูเขารับการอบรม
8. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ กับกลุมปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือปองกันการ
เกิดภาวะแทรกซอนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผูปวยเอง
9. สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ
เพ่ือสงกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหกลุมปวย
โรคเบาหวาน – โรคความดัน
โลหิตสูง ไดมีความรู ความ
เขาใจกับการเกิด
ภาวะแทรกซอนของ
โรคเบาหวาน – โรคความดัน
โลหิตสูง
2. เพ่ือใหกลุมผูปวย
โรคเบาหวาน – โรคความดัน
โลหิตสูง ไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองในการ
ดูแลสุขภาพ
3. กลุมปวยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมนํ้าตาลไดดี
และกลุมผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง สามารถควบคุม
ความดันโลหิตสูงไดเกือบเปน
ปกติ

56 คน 1. กลุมปวยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง จะ
ส า ม า ร ถ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม ตามหลัก 3 อ.
2 ส. เม่ือมีสุขภาพดี ไดดี
ข้ึนตามลําดับหรือไมเพ่ิม
การมีโรคแทรกซอน
2. กลุมปวยโรคเบาหวาน
โ ร คค ว าม ดั น โ ล หิ ต สู ง
สามารถควบคุมน้ําตาลได
ดี และกลุมปวยโรคความ
ดันโลหิตจะมีระดับความ
ดันลดลงเกือบเปนปกติ

มิ.ย. – ส.ค. 61 12,725.- นางนาถวดี  สุจิณณานนท

-๔๗-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

24. โครงการตรวจคัดกรอง
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
บานหนองยายเหล หมูท่ี 5

1. ประชุมผูนํา อสม. และชาวบานในหมูบาน
รวมกันปรึกษาหารือปญหาในหมูบานเสนอ
ปญหาจัดลําดับความสําคัญของปญหา เสนอ
โครงการคัดเลือกโครงการฯ
2. แตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน
รับผิดชอบโครงการ และเบิก – จายเงิน
3. ทีม อสม. ประสานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพลับพลา เพ่ือขอขอมูลกลุม
เสี่ยงชวงอาย 35 – 59 ป ในหมูบานวามี
จํานวนเทาไร
4. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา
5. ทีม อสม. ตรวจ คัดกรองสุขภาพกลุมเสี่ยง
ในหมูบานพรอมประชาสัมพันธ ชักชวนกลุม
เสี่ยงใหเขารวมโครงการ อบรมใหความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
6. ติดตอวิทยากร จากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพลับพลา เพ่ือใหความรู ความ
เขาใจกลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิดสูง
7. จัดเตรียมในเรื่องอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืมและอาหารกลางวันพรอมเครื่องด่ืม
เชา – บาย สําหรับวิทยากรและผูเขารับการ
อบรม
8. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแก
กลุมเสี่ยง
9. สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ กลุมเสี่ยงเพ่ือสงกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหกลุมเสี่ยงในหมูบาน
ไดรับการตรวจ คัดกรอง
สุขภาพแบบเคาะประตูบาน
เปนประจําทุกป
2. กลุมเสี่ยงเมื่อไดรับการคัด
กรองสุขภาพ หากมีปญหาก็
จะไดรับการดูแลสุขภาพโดย
นําสงไปท่ีโรงพยาบาลตอไป
3. กลุมเสี่ยง จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ไดดีไมกลายเปนกลุมปวย
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงเพ่ิมข้ึน

40 คน 1. กลุ ม เสี่ ย ง  มีความรู
ความเขาใจในการปองกัน
การเกิดโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง
2. กลุมเสี่ยง จะไดรับการ
ตรวจ คัดกรองสุขภาพเปน
ประจําทุกป

มิ.ย. – ส.ค. 61 10,775.- นางนาถวดี  สุจิณณานนท

-๔๘-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

25. โครงการประชาชน
สุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขา
เสื่อม บานกอก  หมูท่ี 6

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรู เ ก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทําลูกประคบเพ่ือชวยลด
อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร แ ก ก อ ง ทุ น
ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ
อบต.พลับพลา

1. เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
2. เ พ่ือ เปนการปอง กัน
อาการปวดขอเขาและปวด
เม่ือยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
3. เ พ่ือ เปนการปอง กัน
อาการบาดเจ็บจากโรคขอ
เข า เ สื่ อมและโรคปวด
กลามเนื้อ

30 คน 1. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความเขาใจ เก่ียวกับโรค
ข อ เ ข า เ สื่ อม  โ รคปวด
กลามเนื้อ
2. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ในการปองกัน
อาการปวดและอาการ
บาดเจ็บจากโรค
3. ขอเขาเสื่อมและปวด
เม่ือย จากการทํางานได
อยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 8,050.- นางสมจิต ทวกสูงเนิน

-๔๙-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

26. โครงการสตรีไทยยุคใหม
รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเตานม บาน
กอก  หมูท่ี 6

1. สํารวจกลุมเปาหมาย/
ประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูสนใจเขารวมกิจกรรมโดย
สมัครใจ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. อบรมใหความรูแกสตรี
กลุมเปาหมายเก่ียวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
4. รณรงคตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี
กลุมเปาหมาย
5. สรุปผลรายงานการ
ดําเนินโครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไป มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตา
นม
2. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไปไดรับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
3. เพ่ือใหสตรีอายุ 30 ป
ข้ึนไปมีความรูและ
สามารถตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองไดอยางถูกวิธี

30 คน 1. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม
2. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปสามารถตรวจมะเร็งเตา
นมเบื้องตนไดอยางถูกวิธี
3. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม

มี.ค. – ก.ย. 61 5,950.- นางสมจิต ทวกสูงเนิน

-๕๐-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

27. โครงการสงเสริมการใช
พืชสมุนไพรในชุมชน บาน
กอก  หมูท่ี 6

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ท่ี จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. เพ่ือสงเสริมการพ่ึงตนเอง
ดานสุขภาพโดยการใชพืช
สมุนไพรในชุมชน
3. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชสมุนไพร
อยางวิธี

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ที่ จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรูในการใชพืชสมุนไพร
ของครัวเรือน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน
5. อสม.ติดตามครัวเรือนที่
เขารวมกิจกรรม จํานวน 2
คร้ัง
6. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.
พลับพลา

20 คน 1. ประชาชนมีความรูเรื่อง
พืชสมุนไพรในชุมชนและ
สามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกวิธี
2. ป ระชาชน ในชุ มชน
สามารถ พ่ึงตนเองด าน
สุ ขภ าพ โ ดยกา ร ใ ช พื ช
สมุนไพรในชุมชน
3. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความปลอดภัยในการใช
พืชสมุนไพรอยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 4,900.- นางสมจิต ทวกสูงเนิน

-๕๑-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

28. โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือชีวิตยืนยาว
(ตอเนื่อง) บานประดากุด
หมูท่ี 7

1. ประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาหมูบาน
และจัดการดานสุขภาพ
2. รณรงคใหประชาชนใน
หมูบานรูจักการกินผักปลอด
สารเคมี
4. ใหมีความกินอยูแบบ
พอเพียง
5. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการของบประมาณ
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.พลับพลา

1. เพ่ือใหชาวบานไดกินผัก
ปลอดสารพิษไมตองซื้อผัก
ตามทองตลาด
2. เพ่ือลดคาใชจายใหกับ
ชาวบานเพ่ิมรายไดใหกับ
ชาวบานเหลือกินแลวแบง
ไวขาย
3. เพ่ือใหชาวบานรูจัก
ประหยัดอดออม

67
ครัวเรือน

1. เพ่ือใหชาวบานไดกินผัก
ปลอดสารพิษ
2. เพ่ือใหชาวบานหางไกล
โรคภัยไขเจ็บ
3. เพ่ือใหคนในชุมชนนอม
นํ า ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงของพอหลวงมาใช
แบบยั่งยืน

เม.ย. – ส.ค. 61 15,810.- นางบุญเลี้ยง นามจังหรีด

-๕๒-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

29. โครงการประชาชน
สุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขา
เสื่อม บานเกาะ  หมูท่ี 8

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรู เ ก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทําลูกประคบเพ่ือชวยลด
อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
2. เ พ่ือ เปนการปอง กัน
อาการปวดขอเขาและปวด
เม่ือยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
3. เพ่ือเปนการปองกัน
อาการบาดเจ็บจากโรคขอ
เขาเสื่อมและโรคปวด
กลามเนื้อ

50 คน 1. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความเขาใจ เก่ียวกับโรค
ข อ เ ข า เ สื่ อม  โ รคปวด
กลามเนื้อ
2. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ในการปองกัน
อาการปวดและอาการ
บาดเจ็บจากโรค
3. ขอเขาเสื่อมและปวด
เม่ือย จากการทํางานได
อยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 8,050.- นางบรรจง แผลกระโทก

-๕๓-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

30. โครงการสตรีไทยยุคใหม
รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเตานม บาน
เกาะ  หมูท่ี 8

1. สํารวจกลุมเปาหมาย/
ประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูสนใจเขารวมกิจกรรมโดย
สมัครใจ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. อบรมใหความรูแกสตรี
กลุมเปาหมายเก่ียวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
4. รณรงคตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี
กลุมเปาหมาย
5. สรุปผลรายงานการ
ดําเนินโครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไป มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตา
นม
2. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไปไดรับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
3. เพ่ือใหสตรีอายุ 30 ป
ข้ึนไปมีความรูและ
สามารถตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองไดอยางถูกวิธี

50 คน 1. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม
2. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปสามารถตรวจมะเร็งเตา
นมเบื้องตนไดอยางถูกวิธี
3. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม

มี.ค. – ก.ย. 61 7,800.- นางบรรจง แผลกระโทก

-๕๔-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

31. โครงการลดเสี่ยงลดโรค
(เตนแอรโรบิค) ตอเนื่อง
บานเกาะ    หมูท่ี 8

1. จัดประชุม อสม.
กลุมเปาหมายรับสมาชิกเพ่ิม
2. เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบสนับสนุน
3. คัดเลือกคณะกรรมการ
และผูรับผิดชอบโครงการฯ
4. เขียนโครงการขอ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
5. ติดตามประเมินผลตาม
ตารางโครงการฯ

1. เพ่ือใหชาวบานมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
สุขภาพจิตท่ีดีหางไกล
ภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค
2. เพ่ือสรางความรัก
ความสามัคคีและความ
เสียสละในหมูบาน
3. เพ่ือใหชาวบานรูจักการ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

35 คน 1. ชาวบานมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง หางไกล
โรคภัยไขเจ็บ
2. ชาวบานไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
3. ชาวบานมีความรัก
ความสามัคคีในหมูบาน

เม.ย. – ส.ค. 61 13,400.- นางณีรนุช เปรียงกระโทก

-๕๕-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

32. โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือชีวิตยืนยาว
(ตอเนื่อง) บานเกาะ หมูท่ี 8

1. จัดประชุมอสม. ชาวบาน
และกลุมเปาหมายสมาชิก
2. เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุน
3. เขียนโครงการขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
4. คัดเลือกคณะกรรมการ
และผูรับผิดชอบโครงการ
5. ติดตามประเมินผลของ
โครงการ

1. เพ่ือใหชาวบานไดกินผัก
ปลอดสารพิษไมตองซื้อผัก
ตามทองตลาด
2. เพ่ือลดคาใชจายใหกับ
ชาวบานเพ่ิมรายไดใหกับ
ชาวบานเหลือกินแลวแบง
ไวขาย
3. เพ่ือใหชาวบานรูจัก
ประหยัดอดออม

60
ครัวเรือน

1. เพ่ือใหชาวบานไดกินผัก
ปลอดสารพิษ
2. เพ่ือใหชาวบานหางไกล
โรคภัยไขเจ็บ
3. เพ่ือใหคนในชุมชนนอม
นํ า ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงของพอหลวงมาใช
แบบยั่งยืน

เม.ย. – ส.ค. 61 15,950.- นางณีรนุช เปรียงกระโทก

-๕๖-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

33. โครงการประชาชน
สุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขา
เสื่อม บานปรางค  หมูท่ี 9

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรู เ ก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทําลูกประคบเพ่ือชวยลด
อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
2. เ พ่ือ เปนการปอง กัน
อาการปวดขอเขาและปวด
เม่ือยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
3. เพ่ือเปนการปองกัน
อาการบาดเจ็บจากโรคขอ
เขาเสื่อมและโรคปวด
กลามเนื้อ

50 คน 1. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความเขาใจ เก่ียวกับโรค
ข อ เ ข า เ สื่ อม  โ รคปวด
กลามเนื้อ
2. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ในการปองกัน
อาการปวดและอาการ
บาดเจ็บจากโรค
3. ขอเขาเสื่อมและปวด
เม่ือย จากการทํางานได
อยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 8,300.- นายสมปอง กอกกระโทก

-๕๗-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

34. โครงการสตรีไทยยุคใหม
รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเตานม
บานปรางค  หมูท่ี 9

1. สํารวจกลุมเปาหมาย/
ประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูสนใจเขารวมกิจกรรมโดย
สมัครใจ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. อบรมใหความรูแกสตรี
กลุมเปาหมายเก่ียวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
4. รณรงคตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี
กลุมเปาหมาย
5. สรุปผลรายงานการ
ดําเนินโครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไป มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตา
นม
2. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไปไดรับการตรวจ
มะเรง็ปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
3. เพ่ือใหสตรีอายุ 30 ป
ข้ึนไปมีความรูและ
สามารถตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองไดอยางถูกวิธี

50 คน 1. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม
2. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปสามารถตรวจมะเร็งเตา
นมเบื้องตนไดอยางถูกวิธี
3. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม

มี.ค. – ก.ย. 61 6,050.- นายสมปอง กอกกระโทก

-๕๘-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

35. โครงการสงเสรมิการใช
พืชสมุนไพรในชุมชน บาน
ปรางค  หมูท่ี 9

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ท่ี จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. เพ่ือสงเสริมการพ่ึงตนเอง
ดานสุขภาพโดยการใชพืช
สมุนไพรในชุมชน
3. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชสมุนไพร
อยางวิธี

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ที่ จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรูในการใชพืชสมุนไพร
ของครัวเรือน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน
5. อสม.ติดตามครัวเรือนที่
เขารวมกิจกรรม จํานวน 2
คร้ัง
6. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.
พลับพลา

50 คน 1. ประชาชนมีความรูเรื่อง
พืชสมุนไพรในชุมชนและ
สามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกวิธี
2. ป ระชาชน ในชุ มชน
สามารถ พ่ึงตนเองด าน
สุ ขภ าพ โ ดยกา ร ใ ช พื ช
สมุนไพรในชุมชน
3. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความปลอดภัยในการใช
พืชสมุนไพรอยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 8,300.- นายสมปอง กอกกระโทก

-๕๙-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

36. โครงการวัยรุน วัยใส
หางไกลยากเสพติด
บานปรางค  หมูท่ี 9

1. สํารวจกลุมเปาหมายอายุ
ระหวาง 13–21 ป มีความรู
ความเขาใจถึงโทษและพิษ
ภัยยาเสพติด
2. ประชุมชี้แจงโครงการ
รวมกับผูท่ีเก่ียวของในชุมชน
โ ด ย มี ผู นํ า  เ ช น  อ ส ม .
กรรมการหมูบานและผูนํา
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบ
โครงการฯ
4. จัดอบรมแกนนํากลุม
วัยรุนใหความรูเก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติดและทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ที่ จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรูในการใชพืชสมุนไพร
ของครัวเรือน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน
5. อสม.ติดตามครัวเรือนที่
เขารวมกิจกรรม จํานวน 2
คร้ัง
6. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.
พลับพลา

30 คน 1. ประชาชนมีความรูเรื่อง
พืชสมุนไพรในชุมชนและ
สามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกวิธี
2. ป ระชาชน ในชุ มชน
สามารถ พ่ึงตนเองด าน
สุ ขภ าพ โ ดยกา ร ใ ช พื ช
สมุนไพรในชุมชน
3. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความปลอดภัยในการใช
พืชสมุนไพรอยางถูกวิธี

มี.ค. – ส.ค. 61 6,250.- นายสมปอง กอกกระโทก

-๖๐-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

37. โครงการประชาชน
สุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขา
เสื่อม บานบุ  หมูท่ี 10

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรู เ ก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทําลูกประคบเพ่ือชวยลด
อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
2. เ พ่ือ เปนการปอง กัน
อาการปวดขอเขาและปวด
เม่ือยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
3. เพ่ือเปนการปองกัน
อาการบาดเจ็บจากโรคขอ
เขาเสื่อมและโรคปวด
กลามเนื้อ

50 คน 1. ป ร ะช า ชน มี ค ว าม รู
ความเขาใจ เก่ียวกับโรค
ข อ เ ข า เ สื่ อม  โ รคปวด
กลามเนื้อ
2. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ในการปองกัน
อาการปวดและอาการ
บาดเจ็บจากโรค
3. ขอเขาเสื่อมและปวด
เม่ือย จากการทํางานได
อยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 8,050.- นางฉลวย พรอมกระโทก

-๖๑-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

38. โครงการสตรีไทยยุคใหม
รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเตานม บานบุ
หมูท่ี 10

1. สํารวจกลุมเปาหมาย/
ประชาสัมพันธเชิญชวน
ผูสนใจเขารวมกิจกรรมโดย
สมัครใจ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. อบรมใหความรูแกสตรี
กลุมเปาหมายเก่ียวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
4. รณรงคตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี
กลุมเปาหมาย
5. สรุปผลรายงานการ
ดําเนินโครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไป มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตา
นม
2. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไปไดรับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
3. เพ่ือใหสตรีอายุ 30 ป
ข้ึนไปมีความรูและ
สามารถตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองไดอยางถูกวิธี

50 คน 1. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม
2. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปสามารถตรวจมะเร็งเตา
นมเบื้องตนไดอยางถูกวิธี
3. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม

มี.ค. – ก.ย. 61 8,050.- นางฉลวย พรอมกระโทก

-๖๒-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

39. โครงการสงเสริมการใช
พืชสมุนไพรในชุมชน บาน
ปรางค  หมูท่ี 11

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ท่ี จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. เพ่ือสงเสริมการพ่ึงตนเอง
ดานสุขภาพโดยการใชพืช
สมุนไพรในชุมชน
3. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชสมุนไพร
อยางวิธี

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ที่ จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรูในการใชพืชสมุนไพร
ของครัวเรือน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน
5. อสม.ติดตามครัวเรือนที่
เขารวมกิจกรรม จํานวน 2
คร้ัง
6. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.
พลับพลา

30 คน 1. ประชาชนมีความรูเรื่อง
พืชสมุนไพรในชุมชนและ
สามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกวิธี
2. ป ระชาชน ในชุ มชน
สามารถ พ่ึงตนเองด าน
สุ ขภ าพ โ ดยกา ร ใ ช พื ช
สมุนไพรในชุมชน
3. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความปลอดภัยในการใช
พืชสมุนไพรอยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 5,800.- นางอํานวย อินออนกุล

-๖๓-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

40. โครงการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม นําสุขภาพปลอด
โรคเบาหวานความดัน บาน
กุดสวาย  หมูท่ี 12

1. คัดกรองสุขภาพประชาชน
กลุมเสี่ยงอายุ 35 ปข้ึนไปใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
เก่ียวกับภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิต
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อลดภาวะ
ความเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
5. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินงานแก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เพ่ือใหประชาชนกลุม
เสี่ยงอายุ 35 ปข้ึนไปไดรับ
การคัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
2. เพ่ือใหประชาชนกลุม
เสี่ยงไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
3. เพ่ือใหประชาชนกลุม
ผูปวยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงไดรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

50 คน 1.ประชาชนในพ้ืนท่ีกลุม
35 ปข้ึนไปไดรับการคัด
กรองสุขภาพ
2. ประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงไดรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3. กลุมผูปวยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมความดัน
โลหิตใหอยูในเกณฑปกติ
มากกวารอยละ 70%
4. กลุมผูปวยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมน้ําตาลให
อยูในเกณฑปกติได
มากกวารอยละ 70%

มี.ค. – ก.ย. 61 8,300.- นางสมปอง แสไพศาล

-๖๔-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

41. โครงการออกกําลังกาย
เตนแอโรบิค  บานคลองยาง
หมูท่ี 14

1. ประชุมชี้แจงโครงการให
คนในหมูบานรับฟงอยาง
เขาใจ
2. แบงงานมอบหมายหนาท่ี
ตามความเหมาะสม
3. ดําเนินงานตามโครงการ
ท่ีจัดกิจกรรม
4. ชั่งน้ําหนัก วัดรอบเอว
วัดความดัน กอนออกกําลัง
กาย
5. เตนแอโรบิคออกกําลัง
กาย เดือนละ 4 ครั้ง

1. เพ่ือใหคนในหมูบานมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
2. เพ่ือใหคนในหมูบานไม
เปนโรคอวน โรคเบาหวาน
โรคความดัน
3. เพ่ือใหคนในหมูบานได
ออกกําลังกายอยางนอย
อาทิตยละ 4 ครั้ง

20 คน 1. ประชาชนในหมูบานมี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
2. ประชาชนในหมูบานมี
น้ําหนักลดลงและไมมีโรค
แทรกซอน
3. ประชาชนในหมูบานมี
รอบเอวลดลง

มี.ค. – ก.ย. 61 10,000.- นางสุนทร กกกระโทก

-๖๕-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

42. โรงเรียนผูสูงอายุตําบล
พลับพลา สาขา 2 ชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลคลองกลาง

1. จัดประชุมประชาคม
ผูสูงอายุ
2. เสนอโครงการ
3. เลือกคณะกรรมการ
และผูรับผิดชอบโครงการ
4. เขียนโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณ
5. ดําเนินงานและติดตาม
ประเมินผล

1. เพ่ือใหกลุมเปาหมาย
คือผูสูงอายุไดทํากิจกรรม
รวมกัน
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพทาง
รางกาย  และจิตใจ
3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
ดูแลตนเอง  มีจิตอาสา
สามารถถายทอดภูมิ
ปญญาและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

100 คน 1. ผูสูงอายุไดใชเวลาวาง
ทํากิจกรรมรวมกัน
2. ผูสูงอายุมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
สุขภาพจิตดีหางไกลโรค
ซึมเศรา
3. ผูสูงอายุมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ถายทอดภูมิปญญาสู
ลูกหลานและเกิด
นวัตกรรมภูมิปญญาให
ชุมชน

มี.ค. – ส.ค. 61 58,200.- นายสนับ  กํากระโทก

-๖๖-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

43. โครงการชุมชนสะอาด
มลภาวะดี หางไกลโรค  ปด
ปลอย เปลี่ยน ปรับปรุง
ปฏิบัติ คัดแยกขยะดวยมือเรา
บานบุ  หมูท่ี 17

1. จัดทําโครงการเสนอขอ
อนุมัติโครงการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
2. ประชุมชี้แจงโครงการ
และระดมความคิดในการ
สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวม
3. อบรมใหความรู อนามัย
สิ่งแวดลอมการเฝาระวัง
โรคติดตอ
4. จัดกิจกรรม ดําเนิน การ
รณรงคทําความสะอาด
หมูบานใหถูกสุขลักษณะ
ประชาชนมีสวนรวม
5. ประชุมติดตามเยี่ยม
ประเมินผล  จํานวน 2 ครั้ง
6. มอบประกาศเกียรติคุณ
บานเรือนท่ีประสบผลสําเร็จ
7. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลตอกองทุนฯ

1. เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนรวมมือกันรักษา
ความสะอาดบานเรือน
สภาพแวดลอมบริเวณบาน
2. ใหสะอาดถูกลักษณะมี
การปดโอง ปลอยปลา
เปลี่ยนน้ํา ปรับปรุง
ปฏิบัติคัดแยกขยะ
3. เพ่ือเปนการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอใน
ชุมชน เชน โรคไขเลือด
4. เพ่ือประกาศเกียรติคุณ
บานเรือนท่ีประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคติดตอ
โดยการรักษาความสะอาด

40 คน 1. ประชาชนผูนําชุมชน มี
สวนรวมในการรักษาความ
สะอาดอยางตอเนื่อง
2. บานบุ หมูท่ี 17 เปน
หมูบานสะอาด มลภาวะดี
หางไกลโรค มีการปด
ปลอย เปลี่ยน ปรับปรุง
ปฏิบัติ มีการคัดแยกขยะ
ดวยมือเรา

มี.ค. – ก.ย. 61 7,200.- นางยุพเยาว อธิพรหม

-๖๗-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

44. โครงการสงเสริมการใช
พืชสมุนไพรในชุมชน  บานบุ
หมูท่ี 17

1. สํ ารวจกลุ ม เป าหมาย
ค รั ว เ รื อ น ท่ี จ ะ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. เพ่ือสงเสริมการพ่ึงตนเอง
ดานสุขภาพโดยการใชพืช
สมุนไพรในชุมชน
3. เพ่ือใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใชสมุนไพร
อยางวิธี

1. สํารวจกลุมเปาหมาย
ครั ว เ รื อน ท่ี จะ เข า ร ว ม
กิจกรรมในชุมชน
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผู ดู แ ล  ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
โครงการ เสนอโครงการ
ตอกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรม
ให ความรู ใ นการ ใช พื ช
สมุนไพรของครัวเรือน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.
พลับพลา

40 คน 1. ประชาชนมีความรูเรื่อง
พืชสมุนไพรในชุมชนและ
สามารถนําไปใชไดอยาง
ถูกวิธี
2. ป ระชาชน ในชุ มชน
สามารถ พ่ึงตนเองด าน
สุ ขภ าพ โ ดยกา ร ใ ช พื ช
สมุนไพรในชุมชน
3. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความปลอดภัยในการใช
พืชสมุนไพรอยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 7,000.- นางยุพเยาว อธิพรหม

-๖๘-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรบั ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

45. โครงการสตรีไทยยุคใหม
รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและเตานม บานบุ
หมูท่ี 17

1. สํารวจกลุมเปาหมาย/
ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจ
เขารวมกิจกรรมโดยสมัครใจ
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูดูแล/
ผูรับผิดชอบโครงการเสนอ
โครงการตอกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินงานโครงการรวมกับผูท่ี
เก่ียวของในชุมชน
4. อบรมใหความรูแกสตรี
กลุมเปาหมายเก่ียวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม
5. รณรงคตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีกลุมเปาหมาย
6. สรุปผลรายงานการดําเนิน
โครงการแกกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.พลับพลา

1. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไป มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตา
นม
2. เพ่ือใหสตรีกลุมอายุ 30
ปข้ึนไปไดรับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
3. เพ่ือใหสตรีอายุ 30 ป
ข้ึนไปมีความรูและ
สามารถตรวจมะเร็งเตานม
ดวยตนเองไดอยางถูกวิธี

30 คน 1. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม
2. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปสามารถตรวจมะเร็งเตา
นมเบื้องตนไดอยางถูกวิธี
3. สตรีกลุมอายุ 30 ปข้ึน
ไปไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม

มี.ค. – ก.ย. 61 6,050.- นางยุพเยาว อธิพรหม

-๖๙-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

46. โครงการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม นําสุขภาพปลอด
โรคเบาหวานความดัน บานบุ
หมูท่ี 17

1. คัดกรองสุขภาพประชาชน
กลุมเสี่ยงอายุ 35 ปข้ึนไปใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
เก่ียวกับภาวะเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิต
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อลดภาวะ
ความเสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
5. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินงานแก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เพ่ือใหประชาชนกลุม
เสี่ยงอายุ 35 ปข้ึนไปไดรับ
การคัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
2. เพ่ือใหประชาชนกลุม
เสี่ยงไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
3. เพ่ือใหประชาชนกลุม
ผูปวยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงไดรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

30 คน 1.ประชาชนในพ้ืนท่ีกลุม
35 ปข้ึนไปไดรับการคัด
กรองสุขภาพ
2. ประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูงไดรับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3. กลุมผูปวยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมความดัน
โลหิตใหอยูในเกณฑปกติ
มากกวารอยละ 70%
4. กลุมผูปวยโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมน้ําตาลให
อยูในเกณฑปกติได
มากกวารอยละ 70%

มี.ค. – ก.ย. 61 6,050.- นางยุพเยาว อธิพรหม

-๗๐-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

47. โครงการประชาชน
สุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขา
เสื่อม บานบุ  หมูท่ี 17

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. แต งตั้ งคณะกรรมการ
ผูดูแล/ผูรับผิดชอบโครงการ
เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรู เ ก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทําลูกประคบเพ่ือชวยลด
อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ
5. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนิน
โครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับโรคขอเขา
เสื่อม โรคปวดกลามเนื้อ
2. เ พ่ือ เปนการปอง กัน
อาการปวดขอเขาและปวด
เม่ือยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
3. เพ่ือเปนการปองกัน
อาการบาดเจ็บจากโรคขอ
เขาเสื่อมและโรคปวด
กลามเนื้อ

30 คน 1. ป ร ะช าชน มี ค ว าม รู
ความเขาใจ เก่ียวกับโรค
ข อ เ ข า เ สื่ อม  โ รคปวด
กลามเนื้อ
2. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจ ในการปองกัน
อาการปวดและอาการ
บาดเจ็บจากโรค
3. ขอเขาเสื่อมและปวด
เม่ือย จากการทํางานได
อยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย. 61 6,050.- นางยุพเยาว อธิพรหม

-๗๑-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

48. โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือชีวิตยืนยาว
(ตอเนื่อง) บานบุ หมูท่ี 17

1. จัดประชุมอสม. ชาวบาน
และกลุมเปาหมายสมาชิก
2. เสนอนโครงการเพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุน
3. เขียนโครงการขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
4. คัดเลือกคณะกรรมการ
และผูรับผิดชอบโครงการ
5. ติดตามประเมินผลของ
โครงการ

1. เพ่ือใหชาวบานไดกินผัก
ปลอดสารพิษไมตองซื้อผัก
ตามทองตลาด
2. เพ่ือลดคาใชจายใหกับ
ชาวบานเพ่ิมรายไดใหกับ
ชาวบานเหลือกินแลวแบง
ไวขาย
3. เพ่ือใหชาวบานรูจัก
ประหยัดอดออม

72 ครัวเรือน 1. เพ่ือใหชาวบานไดกิน
ผักปลอดสารพิษ
2. เ พ่ื อ ใ ห ช า ว บ า น
หางไกลโรคภัยไขเจ็บ
3. เ พ่ือใหคนในชุมชน
นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพอหลวงมา
ใชแบบยั่งยืน

เม.ย. – ส.ค. 61 13,170.- นางเพร็ชรา  สุขฤทัยกมล

-๗๒-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

49. โครงการลดเสี่ยงลดโรค
(เตนแอรโรบิค) ตอเนื่อง
บานบุ    หมูท่ี 17

1. จัดประชุม อสม.
กลุมเปาหมายรับสมาชิกเพ่ิม
2. เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบสนับสนุน
3. คัดเลือกคณะกรรมการ
และผูรับผิดชอบโครงการฯ
4. เขียนโครงการขอ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
5. ติดตามประเมินผลตาม
ตารางโครงการฯ

1. เพ่ือใหชาวบานมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
สุขภาพจิตท่ีดีหางไกล
ภาวะเสี่ยงของการเกิดโรค
2. เพ่ือสรางความรัก
ความสามัคคีและความ
เสียสละในหมูบาน
3. เพ่ือใหชาวบานรูจักการ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

35 คน 1. ชาวบานมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง หางไกล
โรคภัยไขเจ็บ
2. ชาวบานไดใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
3. ชาวบานมีความรัก
ความสามัคคีในหมูบาน

เม.ย. – ส.ค. 61 13,400.- นางเพร็ชรา  สุขฤทัยกมล

-๗๓-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

50. โครงการสงเสริมสุขภาพ
ชุมชนบริโภคผักปลอดสารพิษ
บานบุยอ  หมูท่ี 18

1. ประชุมชี้แจงเรื่อง
โครงการประสานงานกับทีม
งาน อสม.และผูเขารวม
โครงการ
2. จัดทําโครงการเพ่ือของบ
สนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
3. จัดซื้อกระถางยางรถยนต
ใหผูเขารวมโครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
4. มีการนัดรวมประชุม
สมาชิกมารับกระถางยาง
รถยนตพรอมเมล็ดผัก
5. เริ่มดําเนินการปลูกผัก
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ

1. สงเสริมสุขภาพ
ประชาชนใหบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ
2. เพ่ือใหสุขภาพรางกาย
แข็งแรงไมเกิดโรคอวน
3. ผูเขารวมโครงการปลูก
ผักรูจักวิธีการปองกันไมใส
สารเคมี

72
ครัวเรือน

1. ประชาชน มีสุ ขภาพ
รางกายแข็งแรงไมมีโรค
เบียดเบียน

เม.ย. – ก.ย. 61 19,740.- นางเลียบ  เปรียงกระโทก

-๗๔-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

51. โครงการเขาวัดปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต
วัดพลับพลา หมูท่ี 3

1. แจงใหผูรวมโครงการได
ถือศีลปฏิบัติธรรม ตลอด 3
เดือน ในชวงเขาพรรษา
2. แตงตั้งคณะกรรมการใน
การทํางาน รับผิดชอบ
โครงการและผูมีอํานาจใน
การเบิกจาย
3. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา
4. ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
และสงผลรายงานการ
ดําเนินงานตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา

1. เพ่ือใหผูเขารวมไดถือ
ศีล ปฏิบัติธรรม ตลอด 3
เดือนในชวงเขาพรรษา
2. เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีดี
3. เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการมีเพ่ือนใหมๆ ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน

72 คน 1. ผูเขารวมโครงการจะได
ปฏิ บั ติ ธ ร ร ม  ตลอด 3
เดือน
2. ผู เข าร วมโครงการมี
สุขภาพจิตท่ีดี
3. ผูรวมโครงการมีเพ่ือน
ใ ห ม เ พ่ิ ม ข้ึ น  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน

ก.ค. – ก.ย. 61 19,230.- นางสวน  จงประเสริฐย่ิง

-๗๕-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

52. โครงการเขาวัดปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต
วัดปาพลับพลา หมูท่ี 1

1. แจงใหผูรวมโครงการได
ถือศีลปฏิบัติธรรม ตลอด 3
เดือน ในชวงเขาพรรษา
2. แตงตั้งคณะกรรมการใน
การทํางาน รับผิดชอบ
โครงการและผูมีอํานาจใน
การเบิกจาย
3. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา
4. ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
และสงผลรายงานการ
ดําเนินงานตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา

1. เพ่ือใหผูเขารวมไดถือ
ศีล ปฏิบัติธรรม ตลอด 3
เดือนในชวงเขาพรรษา
2. เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีดี ไมเครียด
ไมซึมเศรา
3. เปนการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในชวงเขาพรรษา 3
เดือน และเปนแบบอยาง
ใหคนรุนตอไป

66 คน 1. ผูเขารวมโครงการจะได
ปฏิ บั ติ ธ ร ร ม  ตลอด 3
เดือน
2. ผู เข าร วมโครงการมี
สุขภาพจิตท่ีดี
3. ผูรวมโครงการมีเพ่ือน
ใ ห ม เ พ่ิ ม ข้ึ น  แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน

ก.ค. – ก.ย. 61 17,790.- นางสวน  จงประเสริฐย่ิง

-๗๖-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

53. โครงการเขาวัดปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต
วัดคลองกลาง หมูท่ี 15

1. ประชุม ประชาสัมพันธ
2. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา
3. คัดเลือกคณะกรรมการ
เพ่ือรับผิดชอบโครงการฯ
4. เขียนโครงการเพ่ือเสนอ
ของบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา
5. ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
และสงผลรายงานการ
ดําเนินงานตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา

1. เพ่ือใหผูเขารวมไดถือ
ศีล ปฏิบัติธรรม ตลอด 3
เดือนในชวงเขาพรรษา
2. เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีดี ไมเครียด
ไมซึมเศรา
3. เปนการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในชวงเขาพรรษา 3
เดือน และเปนแบบอยาง
ใหคนรุนตอไป

66 คน 1. ผูปฏิบัติธรรมมีความสุข
กาย สุขใจ
2. ผู เข าร วมโครงการมี
ความรัก ความสามัคคีใน
หมูคณะ
3. ผูเขารวมโครงการสราง
ภาคีเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหมูบานอ่ืน

ก.ค. – ก.ย. 61 7,650.- นางทวาย   อุนใจ

-๗๗-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

54. โครงการพนหมอกควัน
กําจัดตัวแกยุงลาย ปองกัน
ไขเลือดออก ประจําป 2561
อบต.พลับพลา

1. กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ี
2. จัดเตรียมอุปกรณท่ีใชใน
การปองกันโรคไขเลือดออก
เชน วัสดุเคมีภัณฑ อุปกรณ
พนหมอกควัน
3. ประสานความรวมมือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลคลอง
กลาง โรงเรียนและวัดในเขต
ตําบลพลับพลา อสม. ผูนํา
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป
ใหทราบถึงการมีสวนรวม
และรวมเดินรณรงคควบคุม
ปองกันไขเลือดออก
4. ประชาสัมพันธโครงการฯ
ในเขตพ้ืนท่ี
5. ดําเนินการตามโครงการฯ

1. เพ่ือลดอัตราการปวย
และเสียชีวิตดวยโรค
ไขเลือดออก
2. เพ่ือเฝาระวัง ควบคุม
ปองกันและระงับการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก
3. เพ่ือกําจัดตัวแกยุงลาย
และลูกน้ํายุงลาย
4. เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคไขเลือดออกและ
ความสําคัญในการกําจัด
ตัวแกยุงลาย

หมูบาน 18
หมูบาน , วัด

9 วัด ,
โรงเรียน 6

โรงเรียน และ
สถานโรงแรม
บริษัทตางๆ

1. สามารถปองกันการเกิด
และการแพรระบาดของ
โรคไขเลือดออกและโรคท่ี
เกิดจากยุงได
2. ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายของไขเลือดออก
3. ทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการควบคุมการปองกัน
การแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก
4. สามารถกําจัดตัวแก
ยุงลาย เ พ่ือควบคุมโรค
ไขเลือดออกได

มี.ค. – ก.ย. 61 72,900.- อบต.พลับพลา

-๗๘-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

55. โครงการฝกอบรมให
ความรูและเสริมทักษะการเอา
ชีวิตรอดในน้ํา ใหกับเด็กและ
ประชาชนท่ัวไป อบต.
พลับพลา ประจําป 2561

1. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ
2. ประสานงาน
คณะกรรมการและวิทยากร
ท่ีมีความรูและเชี่ยวชาญจาก
โรงพยาบาลโชคชัย ฮุก 31
โชคชัย ทีมเทศบาลโชคชัย
3. ประสานงานหนวยงาน
ดานสาธารณสุขระดับ
อําเภอ คือ โรงพยาบาลโชค
ชัยเพ่ือบูรณาการรวมกันจัด
กิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ เผยแพร
ขาวสาร ทางสื่อตางๆ เชน
ประชาสัมพันธทางหอ
กระจายขาวหมูบาน ปาย
ประชาสัมพันธ และสถานี
วิทยุชุมชนในทองถ่ิน
5. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ

1. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน มีความรูใน
เรื่องของการเอาตัวรอดเมื่อ
ประสบภัยทางนํ้า
2. เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมี
ผลสัมฤทธ์ิในดานการเอาตัว
รอดและชวยเหลือผูอ่ืนจาก
การจมนํ้าเบื้องตน
3. เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีทัศนคติท่ีดีตอ
วิธีการเอาตัวรอดและวิธี
ชวยเหลือผูอ่ืนจากภัยทางนํ้า
4. เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ตําบลพลับพลาไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
5. เพ่ือสรางความรัก ความ
สามัคคี ใหเกิดกับ เด็ก
เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนท่ี

100 คน 1. เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ไดความรู ใน
เรื่องของการเอาตัวรอด
เม่ือประสบภัยทางน้ําเปน
เบื้องตน
2. เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน สามารถเอาตัว
รอดและชวยเหลือผู อ่ืน
จากการจมน้ําในเบื้องตน
3.เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน สามารถายทอด
วิ ธี เ อ า ตั ว ร อ ด แ ล ะ วิ ธี
ชวยเหลือผูอ่ืนจากภัยทาง
น้ําได
4. เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนไดใชเวลาวางให
เปนประโยชน
5. เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนมีความรัก ความ
สามัคคี

มี.ค. – ก.ย. 61 29,124.- อบต.พลับพลา

-๗๙-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

56. โครงการฝกอบรมให
ความรูและเสริมทักษะการเอา
ชีวิตรอดในน้ํา ใหกับศูนยเด็ก
เล็กอยูในความดูแลของอบต.
พลับพลา (ศูนยโคงยาง,ศูนย
ทาตะเคียน) ประจําป 2561

1. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ
2. ประสานงาน
คณะกรรมการและวิทยากร
ท่ีมีความรูและเชี่ยวชาญจาก
โรงพยาบาลโชคชัย ฮุก 31
โชคชัย ทีมเทศบาลโชคชัย
3. ประสานงานหนวยงาน
ดานสาธารณสุขระดับ
อําเภอ คือ โรงพยาบาลโชค
ชัยเพ่ือบูรณาการรวมกันจัด
กิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ เผยแพร
ขาวสาร ทางสื่อตางๆ เชน
ประชาสัมพันธทางหอ
กระจายขาวหมูบาน ปาย
ประชาสัมพันธ และสถานี
วิทยุชุมชนในทองถ่ิน
5. รายงานสรุปผลการ
ดําเนินโครงการฯ

1. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน มีความรูใน
เรื่องของการเอาตัวรอดเมื่อ
ประสบภัยทางนํ้า
2. เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมี
ผลสัมฤทธ์ิในดานการเอาตัว
รอดและชวยเหลือผูอ่ืนจาก
การจมนํ้าเบื้องตน
3. เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีทัศนคติท่ีดีตอ
วิธีการเอาตัวรอดและวิธี
ชวยเหลือผูอ่ืนจากภัยทางนํ้า
4. เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ตําบลพลับพลาไดใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
5. เพ่ือสรางความรัก ความ
สามัคคี ใหเกิดกับ เด็ก
เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนท่ี

40 คน 1. เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ไดความรู ใน
เรื่องของการเอาตัวรอด
เม่ือประสบภัยทางน้ําเปน
เบื้องตน
2. เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน สามารถเอาตัว
รอดและชวยเหลือผู อ่ืน
จากการจมน้ําในเบื้องตน
3.เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน สามารถายทอด
วิ ธี เ อ า ตั ว ร อ ด แ ล ะ วิ ธี
ชวยเหลือผูอ่ืนจากภัยทาง
น้ําได
4. เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนไดใชเวลาวางให
เปนประโยชน
5. เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนมีความรัก ความ
สามัคคี

มี.ค. – ก.ย. 61 19,032.- อบต.พลับพลา

-๘๐-



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนกิจกรรมศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่ผิด
ชอบ

57. โครงการเสริมสราง
สุขภาพ การปองกันฟนฟู
สมรรถภาพของศูนยเด็กเล็ก
บานโคงยาง

1. ประชุม ผูเก่ียวของ
2. จัดทําแผน/โครงการเพ่ือ
เสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา
3. จัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
วางแผนการดําเนินงาน
4. ดําเนินการตามแผนงาน
และประเมินผลดําเนินงาน
ตามโครงการ

1. เพ่ือใหผูเขารวมไดถือ
ศีล ปฏิบัติธรรม ตลอด 3
เดือนในชวงเขาพรรษา
2. เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีดี ไมเครียด
ไมซึมเศรา
3. เปนการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในชวงเขาพรรษา 3
เดือน และเปนแบบอยาง
ใหคนรุนใหมตอไป

ผูปกครอง
เด็ก ศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กบานโคง

ยาง

1. ผูปกครองเด็กสามารถ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไดอยาง
เหมาะสมเด็กในศูนยเด็ก
เล็กมีสุขภาพชองปากท่ีดี
ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น
ชีวิตประจําวันไดอยางมี
ความสุขกลยุทธท่ีสําคัญ

มี.ค. – ก.ย. 61 8,950.- นายสุริวงค ชัยนฤเวทย



-๘๑-
แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่
ผิดชอบ

58. โครงการประชุมคณะกรรมการ
กองทุน/ท่ีปรึกษา/อนุกรรมการ/
คณะทํางาน

1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- รวมกันประชุมวางแผน กําหนดราง
วาระในการประชุม จํานวน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน
- กําหนดวันประชุมตลอด
ปงบประมาณ
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ติดตอประสานงานกับ
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะทํางาน เพื่อกําหนดนัดหมาย
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณประกอบการ
ดําเนินงาน
- จัดเตรียมคาใชจายในการประชุม
เชน คาตอบแทนกรรมการ
อนุกรรมการ คณะทํางาน คาอาหาร
วางและเคร่ืองดื่ม อาหารกลางวัน
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม
4. ดําเนินการจัดประชุมตามแผนงาน
และวาระที่กําหนด
- จัดประชุมคณะกรรมการ และที่
ปรึกษา อยางนอย 4 คร้ัง/ป
- จัดประชุมอนุกรรมการกองทุน/
คณะทํางาน อยางนอย 4 คร้ัง/ป
- สรุปผลการประชุมและมติ
คณะกรรมการ

1. พิจารณาอนุมัติแผนงาน
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให
เปนไปตามวัตถุประสงคของ
กองทุน
2. เพ่ือพิจารณาออกระเบียบท่ี
จําเปนเพ่ือประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุน
3. เพ่ือควบคุมและกํากับดูแล
การรับเงิน การจายเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการจัดทํา
บัญชีเงินหรือทรัพยสินใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ให
เปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกําหนด
4. เพ่ือกํากับดูแลใหหนวยงาน
หรือกลุมหรือองคกรผูท่ีไดรับ
อนุมัติงบประมาณ ใหเปนไป
ตามแผนงานโครงการท่ี
คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ
5. เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบการจัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงาน รายงานการรับจาย
และเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

25 คน 1. แผนงานหรือโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีผานการ
อนุมัติเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
2. การรับเงิน การจายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการ
จัดทําบัญชีหรือทรัพยสิน
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกําหนด

ต.ค.60–ก.ย.61 44,800.- อบต.พลับพลา



-๘๒-
แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่
ผิดชอบ

59. โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน 1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- รวมกันประชุมวางแผน กําหนดราง
วาระในการประชุม จํานวน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน
- กําหนดวันดําเนินการ   จํานวน
1 คร้ัง/ป
- จัดเวท/ีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ติดตอประสานงานกับ
คณะกรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะทํางาน เพื่อกําหนดนัดหมาย
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณประกอบการ
ดําเนินงาน
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม และ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. ดําเนินการจัดประชุมตามแผนงาน
และวาระที่กําหนด
- จัดประชุมคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ คณะทํางาน จํานวน 25
คน
- จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม
(กลุมเปาหมายคณะกรรมการกองทุน
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และ
แกนนําสุขภาพ  จํานวน 25 คน)
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน
และแกนนําสุขภาพ
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดทําแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ให
เปนไปตามวัตถุประสงคของ
กองทุน
3. เพ่ือสรางประสบการณและ
แลกเปล่ียนเรียนรูสูนวัตกรรม
ชุมชน

25 คน 1. คณะกรรมการกองทุน
คณะอนุกรรมการ
คณะทํางาน และแกนนํา
สุขภาพ มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุน
2. การเสนอแผน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมท่ี
เปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุน

ต.ค.60–ก.ย.61 8,800.- อบต.พลับพลา



-๘๓-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่
ผิดชอบ

60. โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
เพ่ือการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

1. ข้ันตอนวางแผนงาน
- รวมกันประชุมวางแผน
กําหนดรายการวัสดุ และ
ครุภัณฑท่ีมีความจําเปนตอการ
บริหารจัดการกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพ
- กําหนดคุณสมบัติของวัสดุ
และครุภัณฑท่ีจะดําเนินการ
จัดหา
- ดําเนินการสืบราคาวัสดุ และ
ครุภัณฑตามรายการเบื้องตน
2. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
ตอคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลพลับพลา
3. ข้ันตอนการดําเนินงาน
-- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
ประกอบการดําเนินงาน ตาม
ระเบียบของหนวยงานโดย
อนุโลม
4. มอบครุภัณฑท่ีจัดหาตาม
กระบวนการใหอยูในความดูแล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยลงทะเบียนครุภัณฑไว

1. เพ่ือสงเสริม
กระบวนการบริหาร
จัดการกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพ มีวัสดุ
อุปกรณเหมาะสม
เพียงพอตอการใชงาน
2. เพ่ือความสะดวกใน
การรายงานระบบ
ออนไลนและจัดทํา
รายงานของกองทุน
3. เพ่ือความสะดวกใน
การพกพาเพ่ือนําเสนอ
งานดานวิชาการตางๆ
ของกองทุนนอกสถานท่ี

เพ่ือ
ดําเนินงาน
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.

พลับพลา

1. กระบวนการบริหาร
จัดการกองทุนมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
2. มีเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานท่ี
จําเปนและเพียงพอตอการ
ทํางาน

ต.ค.60–ก.ย.61 13,200.- อบต.พลับพลา



-๘๔-

แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัตใินพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงานที่
ผิดชอบ

61. โครงการปองกันและแกไขโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ

-ปองกันและแกไขโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ

-เพ่ือปองกันและแกไข
โรคระบาดหรือภัยพิบัติ

พ้ืนท่ีตําบล
พลับพลา

-การปองกันและแกไขโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี

ต.ค.60–ก.ย.61 50,000.- กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพอบต.
พลับพลา



-๘๕-

สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ ประเภทที/่งบประมาณ (บาท)
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5

1 โครงการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรผูใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
รพ.สต.พลับพลา

11,900.- - - - -

2 โครงการอบรมฟนฟูความรู อสม.ในการดูแลผูสูงอายุคุณภาพ รพ.สต.พลับพลา 16,700.- - - - -
3 โครงการสงเสริมการใชยาท่ีปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.พลับพลา 16,700.- - - - -
4 โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุม 35-

59 ป รพ.สต.คลองกลาง
12,000.- - - - -

5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.
คลองกลาง

25,000.- - - - -

6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีเสี่ยงตอ
การปวยเปนโรคหัวใจหลอดเลือด รพ.สต.คลองกลาง

12,000.- - - - -

7 โครงการตรวจสุขภาพและเยี่ยมบานผูสูงอายุโดยการมีสวนรวมของ อสม. รพ.
สต.คลองกลาง

17,500.- - - - -

8 โครงการพัฒนาเครือขาย อสม. เพ่ือติดตามเยี่ยมบานผูพิการ รพ.สต.คลองกลาง 9,500.- - - - -
9 โครงการสงเสริมสุขภาพปากและฟนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 รพ.

สต.คลองกลาง
16,500.- - - - -

10 โครงการปองกันเด็กจมน้ําในเด็กอายุ 0 – 5 ป
รพ.สต.คลองกลาง

16,950.- - - - -

11 โครงการติดตามตรวจการจําหนายยา/อาหารและเครื่องสําอางในรานคาชุมชน
รพ.สต.คลองกลาง

10,000.- - - - -

12 โครงการปดปากโองใหมิดพิชิตโรคไขเลือดออก       รพ.สต.คลองกลาง 30,000.- - - - -
13 โครงการจิตอาสารวมใจตานภัยมะเร็งปากมดลูก 10,900.- - - - -
14 โครงการพัฒนาทักษะเครือขายจิตอาสาเฝาระวังปองกันมะเร็งเตานมในชุมชน รพ.สต.

คลองกลาง
14,200.- - - - -

รวม 219,850.- - - - -



-๘๖-

สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ ประเภทที/่งบประมาณ (บาท)
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5

15 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม บานไทย  หมูท่ี 2 - 5,950.- - - -
16 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน บานไทย  หมูท่ี 2 - 5,950.- - - -
17 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นําสุขภาพปลอดโรคเบาหวานความดัน บาน

พลับพลา  หมูท่ี 3
- 8,050.- - - -

18 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม   บาน
พลับพลา หมูท่ี 3

- 7,000.- - - -

19 โครงการชีวิตปลอดภัยจากโรคไขหวัดใหญ บานโคงยาง หมูท่ี 4 - 12,750.- - - -
20 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง บานโคง

ยาง หมูท่ี 4
- 12,075.- - - -

21 โครงการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง       บานโคง
ยาง หมูท่ี 4

- 13,950.- - - -

22 โครงการชมรมคนสุขภาพดีสมวัย ปลอดภัย ลดโรค ตําบลพลับพลา - 22,875.- - - -
23 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง บาน

หนองยายเหล หมูท่ี 5
- 12,725.- - - -

24 โครงการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง       บาน
หนองยายเหล หมูท่ี 5

- 10,775.- - - -

25 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม   บานกอก
หมูท่ี 6

- 5,950.- - - -

26 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน บานกอก  หมูท่ี 6 - 4,900.- - - -
27 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม บานกอก  หมูท่ี 6 - 8,050.- - - -
28 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตยืนยาว(ตอเนื่อง)บานประดากุด หมูที่ 7 - 15,810.- - - -

รวม 146,810.- - - -



-๘๗-

สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ ประเภทที/่งบประมาณ (บาท)
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5

29 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม บานเกาะ  หมูท่ี 8 - 8,050.- - - -
30 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ

เตานม บานเกาะ  หมูท่ี 8
- 7,800.- - - -

31 โครงการลดเสี่ยงลดโรค (เตนแอรโรบิค) ตอเนื่อง บานเกาะ    หมูท่ี 8 - 13,400.- - - -
32 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือชีวิตยืนยาว(ตอเนื่อง)บานเกาะ หมูท่ี 8 - 15,950.- - - -
33 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม บาน

ปรางค หมูท่ี 9
- 6,050.- - - -

34 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม บานปรางค  หมูท่ี 9 - 8,300.- - - -
35 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน บานปรางค  หมูท่ี 9 - 8,300.- - - -
36 โครงการวัยรุน วัยใส หางไกลยาเสพติด บานปรางค หมูท่ี 9 - 6,250.- - - -
37 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม บานบุ  หมูท่ี 10 - 8,050.- - - -
38 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม บานบุ  หมู

ท่ี 10
- 8,050.- - - -

39 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน บานปรางค  หมูท่ี 11 - 5,800.- - - -
40 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นําสุขภาพปลอดโรคเบาหวานความดัน บานกุดสวาย

หมูท่ี 12
- 8,300.- - - -

41 โครงการออกกําลังกายเตนแอโรบิค  บานคลองยาง  หมูท่ี 14 - 10,000.- - - -
42 โรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลับพลา สาขา 2 ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลคลองกลาง
- 58,200.-

43 โครงการชุมชนสะอาดมลภาวะดี หางไกลโรค  ปด ปลอย เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ คัด
แยกขยะดวยมือเราบานบุ  หมูท่ี 17

- 7,200.- - - -

รวม - 179,700.- - - -



-๘๘-

สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ ประเภทที/่งบประมาณ (บาท)
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5

44 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน  บานบุ หมูท่ี 17 - 7,000.- - - -
45 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม บานบุ

หมูท่ี 17
- 6,050.- - - -

46 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นําสุขภาพปลอดโรคเบาหวานความดัน บานบุ  หมู
ท่ี 17

- 6,050.- - - -

47 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม บานบุ  หมูท่ี 17 - 6,050.- - - -
48 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือชีวิตยืนยาว (ตอเนื่อง) บานบุ หมูท่ี 17 - 13,170.- - - -
49 โครงการลดเสี่ยงลดโรค (เตนแอรโรบิค) ตอเนื่อง บานบุ    หมูท่ี 17 - 13,400.- - - -
50 โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชนบริโภคผักปลอดสารพิษบานบุยอ หมูท่ี 18 - 19,740.- - - -
51 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดพลับพลา  หมูท่ี 3 - 19,230.- - - -
52 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดปาพลับพลา หมูท่ี 1 - 17,790.- - - -
53 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดคลองกลาง  หมูท่ี 15 - 7,650.- - - -
54 โครงการพนหมอกควันและกําจัดตัวแกยุงลายปองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเปนพาหะ

ประจําป ๒๕๖๑
- 72,900.- - - -

55 โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า  ใหกับเด็กและประชาชน
ท่ัวไป

- 29,124.- - - -

56 โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า  ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
ศูนย (โคงยาง, ทาตะเคียน)

- 19,032.- - - -

57 โครงการเสริมสรางสุขภาพ การปองกันฟนฟูสมรรถภาพของศูนยเด็ก
เล็กบานโคงยาง

- - 8,950.- - -

รวม - 237,186.- 8,950.- - -



-๘๙-

สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ที่ โครงการ ประเภทที/่งบประมาณ (บาท)
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5

58 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ท่ีปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทํางาน - - - 44,800.- -
59 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุน - - - 8,800.- -
60 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเพ่ือการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ - - - 13,200.- -
61 โครงการปองกันและแกไขโรคระบาดหรือภัยพิบัติ - - - - 50,000.-

รวม 219,850.- 563,696.- 8,950.- 66,800.- 50,000.-
รวมทั้งสิ้น 909,296.-

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 1 / 2561 เม่ือวันท่ี 12 เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2560

สมบูรณ  แขดอน

(นายสมบูรณ  แขดอน)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา




