
แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

1. โครงการ
ชุมชนสะอาด
ปราศจาก
โรคติดตอ
รพ.สต.
พลับพลา

1. จัดทําโครงการ เสนอขออนุมั ติ
โครงการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ประชุมชี้แจงโครงการและระดม
ความคิดในการสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม
ในชุมชนโดยกระบวนการกลุมแก
ตัวแทนผูนําชุมชน , ส.อบต. , อสม.
ประชาชนในชุมชน
4. อบรมใหความรูอนามัยส่ิงแวดลอม
การเฝาระวังอนามัยส่ิงแวดลอม และ
การเฝาระวังโรคติดตอ แกตัวแทนผูนํา
ชุมชน,อสม. และประชาชนในชุมชน
5. มีการแตงต้ังคณะทํางานควบคุมโรค
เขมแข็ งแบบยั่ งยืน /การเฝ าระ วั ง
สอบสวน และตอบโตภาวะ ฉุกเฉิน
ระดับตําบล (EOC) ตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
ผลการดําเ นินโครงการแกกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.พลับพลา

1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
ความรูมีความตระหนักและรวมมือ
กันรักษาความสะอาดในบานเรือน/
ชุมชนของตนเองและรวมกัน
ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหสะอาด
ถูกสุขลักษณะอยูเสอม
2. เพ่ือเปนการปองกันและควบคุม
โ ร ค ติ ด ต อ ใ น ชุ ม ช น เ ช น โ ร ค
ไขเลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส
ฯลฯ
3. เพ่ือใหมีคณะทํางานควบคุมโรค
เขมแข็งแบบยั่งยืน/การเฝาระวัง
สอบสวน และตอบโตภาวะ ฉุกเฉิน
ในระ ดับ ตํ าบล ( EOC) ตํ าบ ล
พลับพลา

104 คน 1. ประชาชน ผู นําชุมชนและ
ภาคีเครือขายในชุมมีสวนรวมใน
การรักษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง
2. มี ห มู บ า น นํ า ร อ ง ใ นก า ร
จัดการส่ิงแวดลอมและปลอด
โรคติดตอท่ีมีแมลงและสัตวท่ี
เปนพาหนะนําโรค
3. อัตราปวยดวยโรคติดตอท่ีมี
แมลงและสัตวท่ีเปนพาหนะนํา
โรคลดลง

ม.ค.-ก.ย.62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขารวม
ประชุม จํานวน
104 คนๆ ละ 100
เปนเงิน 10,400
บาท
2. คาวิทยากร
อบรม จํานวน 4
ช่ัวโมงๆ ละ 600
บาท เปนจํานวน
เงิน 2,400 บาท
3. คาปาย
โครงการขนาด
1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
รวมเปนเงิน
13,100 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นายชูศักดิ์  ปดฐา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

2. โครงการ
ใสใจสุขภาพ
ปองกัน
ภาวะเครียด
และซึมเศรา
รพ.สต.
พลับพลา

แกนนํา อสม.และเครือขายดูแลผูท่ีมี
ภาวะซึมเศรา 13 หมูบาน จํานวน
90 คน

1. เพ่ือคนหาผูท่ีมีภาวะซึมเศรา
ในประชากรกลุม อายุ 15 ป ข้ึน
ไป
2. เพ่ือใหผูท่ีมีความเสี่ยงตอ
ภาวะซึมเศราไดรับการสงตอ
3. เพ่ือลดอัตราการฆาตัวตาย
4. เพ่ือให อสม.และเครือขาย
ดูแลผูท่ีมีภาวะซึมเศรามีความรู
เก่ียวกับโรคซึมเศรา

90 คน 1. ประชากรกลุมอายุ 15
ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง
ภาวะซึมเศราตามแบบ
ประเมินความเครียด
2. ประชาชนกลุมอายุ 15
ป ข้ึนไป ท่ีไดรับการคัด
กรองแลวพบวามีภาวะ
เสี่ยงไดรับการสงตอรักษา
และฟนฟูสภาพจิตใจ
3. อัตราการฆาตั วตาย
ลดลง
4. อสม.และเครือขายดูแล
ผู ท่ี มี ภ า ว ะ ซึ ม เ ศ ร า มี
ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ โ ร ค
ซึมเศรา การปองกันและ
ชวยเหลือ สงตอเพ่ือรักษา
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม
และฟนฟูสภาพจิตใจ

ม.ค.-ก.ย.62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขารวม
ประชุม จํานวน
90 คนๆ ละ 100
เปนเงิน 9,000
บาท
2. คาวิทยากร
อบรม จํานวน 4
ช่ัวโมงๆ ละ 600
บาท เปนจํานวน
เงิน 2,400 บาท
3. คาปาย
โครงการขนาด
1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
4. คาวัสดุใน
อุปกรณในการ
อบรม คนละ
จํานวน 90 คนๆ
ละ 25 บาท เปน
จํานวนเงิน
2,250 บาท
รวมเปนเงิน
13,950 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นายชูศักดิ์  ปดฐา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

3. โครงการ
ตรวจคัด
กรองมะเร็ง
ปากมดลูก
มะเร็งเตานม
รพ.สต.
พลับพลา

แกนนํากลุม อสม. 65 คน 1. เพ่ือใหสตรีในเขตพ้ืนท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา ท่ีมีอายุ 30
ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
2. เพ่ือใหกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการคัดกรองแลวมีผล
ผิดปกติ ไดรับการสงตอและ
การรักษา
3. เพ่ือลดอัตราการเกิด
โรคมะเร็งปากมดลูกและเตา
นม ระยะลุกลาม และลด
อัตราการตายจากโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม

65 คน 1. สตรีกลุมเปาหมาย มี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ไดรับการคัดกรองความ
ผิดปกติ  และไดรับการ
รักษาตั้งแตระยะเริ่มแรก
2. อัตราการเกิดโรคมะเร็ง
ปากมดลูกและ เต านม
ระยะลุ กล าม  และลด
อั ต ร า ก า ร ต า ย จ า ก
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานมลดลง

ม.ค.-ก.ย.62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขารวม
ประชุม จํานวน
65 คนๆ ละ 100
เปนเงิน 6,500
บาท
2. คาวิทยากร
อบรม จํานวน 4
ช่ัวโมงๆ ละ 600
บาท เปนจํานวน
เงิน 2,400 บาท
3. คาปาย
โครงการขนาด
1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
4. คาวัสดุใน
อุปกรณในการ
อบรม คนละ
จํานวน 65 คนๆ
ละ 25 บาท เปน
จํานวนเงิน
1,625 บาท
รวมเปนเงิน
10,825 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางยุพา   ปดฐา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

4. โครงการ
สงเสริม
พัฒนาการ
เด็ก 0 – 6
ป
รพ.สต.
พลับพลา

1. เพ่ือใหเด็ก 0- 6 ป ไดรับการ
ประเมินพัฒนาการ และการ
กระตุนพัฒนาการท่ีถูกตองตามวัย
2. เพ่ือใหเด็ก 0 – 6 ป มี
พัฒนาการท่ีสมวัยท้ังดานรางกาย
สติปญญา อารมณ จิตใจ และ
สังคม
3. เพ่ือใหเด็ก 0 – 6 ป ท่ี
พัฒนาการลาชาใหไดรับการ
กระตุนพัฒนาการใหมีพัฒนาการท่ี
สมวัย และไดรับการรักษาท่ีถูกตอง
ในรายท่ีมีความผิดปกติมาก
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูปกครอง
และผูเล้ียงดูเด็กใหมีความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริม
พัฒนาการ เด็ก 0 – 6 ป
5. เพ่ือสรางเสริมความรัก
ความสัมพันธระหวางเด็กและ
ผูปกครองหรือผูดูแลเด็ก

50 คน . เพ่ือใหเด็ก 0- 6 ป ไดรับการ
ประเมินพัฒนาการ และการ
กระตุนพัฒนาการท่ีถูกตองตาม
วัย คิดเปนรอยละ 90
2. เพ่ือใหเด็ก 0 – 6 ป มี
พัฒนาการท่ีสมวัยท้ังดาน
รางกาย สติปญญา อารมณ
จิตใจ และสังคม คิดเปนรอยละ
85
3. เพ่ือใหเด็ก 0 – 6 ป ท่ี
พัฒนาการลาชาใหไดรับการ
กระตุนพัฒนาการใหมี
พัฒนาการท่ีสมวัย และไดรับ
การรักษาท่ีถูกตองในรายท่ีมี
ความผิดปกติมาก
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูปกครอง และผูเล้ียงดูเด็กใหมี
ความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0 – 6 ป

ก.พ.-ก.ย.62 1. คาอาหาร
กลางวันพรอม
เครื่องด่ืมผูเขารวม
ประชุม จํานวน 50
คนๆ ละ 50 บาท
เปนจํานวนเงิน
2,500 บาท
2. คาวิทยากรอบรม
จํานวน 4 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท เปน
จํานวนเงิน 2,400
บาท
3. คาปายโครงการ
ขนาด 1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย เปน
จํานวนเงิน 300
บาท
4. คาอาหารวาง
พรอมเครื่องด่ืม
สําหรับผูเขารวม
ประชุม จํานวน 50
คนๆ ละ 25 บาท
จํานวน 2 ม้ือเปน
จํานวนเงิน 2,500
บาท
รวมเปนเงิน 7,700
บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางจุไลรัตน เชาววันกลาง
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

5. โครงการ
รานชํา
สะอาด
รานอาหาร
ปลอดภัย ใส
ใจผูบริโภค
รพ.สต.
พลับพลา

1. เพ่ือเฝาระวังและให
ความรูแกผูประกอบการ
รานชําในการจําหนาย
อาหารและผลิตภัณฑท่ี
เก่ียวของกับสุขภาพ
2. เพ่ือเฝาระวังและให
ความรูเรื่องอาหารปลอดภัย
แกผูประกอบการ
รานอาหาร รานกวยเตี๋ยว
รานอาหารตามสั่ง ฯลฯ
3. เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการ
งานคุมครองผูบริโภคใน
ระดับตําบล

91 คน 1. ผูประกอบการรานคา
ร านชํ า มี คว ามรู ค ว าม
เข า ใจ ในการจํ าหน าย
สินคา ท่ีมีผลตอสุขภาพ
ประชาชน
2. ผู ป ระกอบการร าน
จํ า หน า ย อ าห า ร  ร า น
กวยเตี๋ยว ฯลฯ มีความรู
เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง อ า ห า ร
ปลอดภัยในการบริโภค
3. ประชาชนไดบริ โภค
อ า ห า ร แ ล ะ สิ น ค า ท่ี
ป ล อ ด ภั ย  จ า ก ร า น
จําหนายอาหารหรือราน
ชําในชุมชน

ม.ค.–ส.ค.62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขารวม
ประชุม จํานวน
91คนๆ ละ 100
เปนเงิน 9,100
บาท
2. คาวิทยากร
อบรม จํานวน 4
ช่ัวโมงๆ ละ 600
บาท เปนจํานวน
เงิน 2,400 บาท
3. คาปาย
โครงการขนาด
1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
รวมเปนเงิน
11,800 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นายไพศาล   มิ่งขวัญ
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

6. โครงการ
ตรวจคัด
กรองโลหิต
เกษตรกร
และ
ประชาชนผู
ไดรับ
ผลกระทบ
จากสารเคมี
กําจัด
ศัตรูพืช
รพ.สต.
พลับพลา

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะเขารวม
กิจกรรมในชุมชน
2. เสนอโครงการตอกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ
3. จัดกิจกรรมอบรมใหความรู
เก่ียวกับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรู

1. เพ่ือเฝาระวัง และอาการ
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมี
ตกคางในกลุมเกษตรกรและ
กลุมประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
2. เพ่ือใหกลุมเกษตรกรและ
กลุมประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช มีความรูความเขาใจ
ในพิษของสารเคมี การ
ปองกันพิษเบื้องตน
3. เพ่ือสรางความตระหนัก
เก่ียวกับอันตรายจากการใช
สารเคมี และกลวิธีในการลด
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

130 คน 1. กลุมเกษตรกรและกลุม
ป ร ะ ช า ช น ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบจากสารเคมี
กําจัดศัตรู พืช มีความรู
ความเข า ใจในพิษของ
สารเคมีและการปองกัน
พิษเบื้องตน
2. กลุมเกษตรกรมีความ
ตระหนักเก่ียวกับอันตราย
จากการใชสารเคมีและ
กลวิธีในการลดใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช

ม.ค.–ส.ค.62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขารวม
ประชุม จํานวน
130 คนๆ ละ 100
เปนเงิน 13,000
บาท
2. คาวิทยากร
อบรม จํานวน 4
ช่ัวโมงๆ ละ 600
บาท เปนจํานวน
เงิน 2,400 บาท
3. คาปาย
โครงการขนาด
1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
รวมเปนเงิน
15,700 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นายไพศาล   มิ่งขวัญ

31



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

7. โครงการ
ลดเสี่ยง
เลี่ยงไตวาย
รพ.สต.
พลับพลา

1. เพ่ือใหผูปวยโรคเรื้อรังท่ีมี
ภาวะเสี่ยงสูงมีความรู ความ
เขาใจ และปฏิบัติตัวท่ี
เหมาะสมเพ่ือปองกันภาวะ
ไตเสื่อมเรื้อรัง และชะลอ
การเกิดไตวายระยะสุดทาย
2. เพ่ือใหผูปวยโรคเรื้อรังท่ีมี
ภาวะเสี่ยงสูงไดรับการดูแล/
ปองกันโรคไตวายเรื้อรังท่ีมี
คุณภาพ
3. เพ่ือลดอุบัติการณการ
เกิดภาวะไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทาย

65 คน 1. ผู ป วย โรคเรื้ อรั ง ท่ี มี
ภาวะเสี่ยงสูงตระหนักถึง
ความสําคัญของโรค และ
มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมเ พ่ือปอง กัน
ภาวะแทรกซอนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
2. ผู ป วย โรคเรื้ อรั ง ท่ี มี
ภาวะเสี่ยงสูงไดรับการ
ดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง
เพ่ือปองกันการเกิดโรค
แทรกซอนในอนาคต
3. หนวยบริการปฐมภูมิมี
ระบบการดูแล/ปองกัน
โรคไตวายเรื้อรังในผูปวย
เบาหวาน อยางมีคุณภาพ
4. ผู ป วย โรคเรื้ อรั ง ท่ี มี
ความเสี่ยงภาวะไตเรื้อรัง
ลดลง ไตเรื้อรังลดลง และ
ลดอุบัติการณในการเกิด
ภาวะไตวายเรื้อรังระยะ
สุดทาย

ม.ค.–ส.ค.62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขารวม
ประชุม จํานวน
65 คนๆ ละ 100
เปนเงิน 6,500
บาท
2. คาวิทยากร
อบรม จํานวน 4
ช่ัวโมงๆ ละ 600
บาท เปนจํานวน
เงิน 2,400 บาท
3. คาปาย
โครงการขนาด
1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
4. คาวัสดุในการ
อบรม จํานวน 65
ชุดๆ ละ 25 บาท
เปนจํานวนเงิน
1,625
รวมเปนเงิน
10,825 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางยุพา   ปดฐา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

8.โครงการเฝา
ระวังสารพิษ
ตกคางใน
เลือด
เกษตรกรกลุม
เสี่ยง
รพ.สต.คลอง
กลาง

1. ประชุม อสม. เพ่ือรวมกันกําหนด
แผนงานการปฏิบัติในพ้ืนท่ี
2. จัดการประชาสัมพันธใหกลุม
เกษตรกรทราบเพ่ือเตรียม
กลุมเปาหมาย และนัดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการตรวจโดยทีม อสม.
3. เตรียม เครื่องมือและอุปกรณใน
การตรวจคัดกรองโดยการตรวจ
เลือด โดยใชกระดาษทดสอบ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรส (Reactive
paper)
4. ประสานกับหมูบานในพ้ืนท่ี เพ่ือ
เตรียมการและวางแผนการ
ดําเนินงานตรวจหาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตกคาง
5. ดําเนินการตรวจหาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตกคางในกลุมเกษตรกร ตาม
วันและเวลาท่ีนัดหมาย
6. แจงผลการตรวจพรอมคําแนะนํา
ท่ีถูกตองของการดูแลสุขภาพ

1. เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณ
สารเคมีตกค างในเลือดของ
เกษตรกรท่ีมีผลตอสุขภาพ
2. เพ่ือเฝาระวังภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกร
3. เพ่ือใหเกษตรกรเกิดความรู
และนําไปสู การปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพแบบมีสวน
รวมในการดูแลสุขภาพตนเองท่ี
ถูกตอง

50 คน 1. ท ร า บ ถึ ง ส ถ า น ก า ร ณ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง
ในเลือดของเกษตรกรกลุม
เสี่ยง
2. เพ่ือจะไดนําขอมูลมาใชใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ยุทธศาสตรการเผาระวังและ
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร
3. เกษตรกรมีความรูในการ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ และ
วิธีการใชสารเคมีท่ีถูกตอง

ม.ค.–ก.ย.62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องด่ืมผูเขารวม
ประชุม จํานวน 52
คนๆ ละ 75 เปน
เงิน 3,900 บาท
2. คากระดาษ
ทดสอบหาปริมาณ
โคลีนเอสเตอเรส
พรอมหลอดฮี
มาโตรคลิต จํานวน
1 กลองๆ ละ 100
แผน เปนจํานวน
เงิน 960 บาท
3. คาชารางจืดลาง
สารพิษ จํานวน 25
ชุดๆ ละ 100 บาท
เปนจํานวนเงิน
2,500
รวมเปนเงิน
7,360 บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

9. โครงการคัด
กรองความเสี่ยง
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงของ
ประชาชนกลุม
อายุ 35 – 59 ป
รพ.สต.คลอง
กลาง

1. รวมกันประชุมวางแผนกําหนด
เปาหมาย จํานวนกลุมเปาหมาย เนื้อหา
และรูปแบบวิธีการดําเนินโครงการ
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- คัดเลือกกลุมเปาหมาย
- ประสานงานกับวิทยากรและ

ผูเกี่ยวของ
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแก

เจาหนาที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและ
วิธีการคัดกรองกลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง แก อสม. หมูบาน เขต
รับผิดชอบ รพ.สต.คลองกลาง ตําบล
พลับพลา
- ดําเนินการออกตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ภาวะอวน
และโรคหลอดเลือดหัวใจประชากรกลุม
อายุ 35 – 59 ป ในหมูบานเปาหมาย
4. บันทึกขอมูลการคัดกรองลงใน
โปรแกรมระบบออนไลนสง สสจ.นน.และ
สปสช.
5. สรุปวิเคราะหขอมูล และประเมินผล
การดําเนินกิจกรรม
6. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสง
ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา

1. เพื่ออบรมใหความรูและวิธีการคัด
กรองแกอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และผูคัดกรองกลุมเสี่ยง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/
ภาวะอวนและโรคหลอดเลือดหัวใจ
2. เพื่อดําเนินการออกตรวจคัดกรอง
โรค เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/
ภาวะอวนและโรคหลอดเลือดหัวใจ
ประชากรกลุม อายุ 35 – 59 ป ขึ้น
ไปในเขต รพ.สต.คลองกลาง
3. ประชาชนในพื้นที่ไดรับการตรวจ
คัดกรองความเสี่ยงโรคไมติดตอครบ
ตามเกณฑ

61 คน 1. ประชากรกลุมเสี่ยง อายุ 35 –
59 ป ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ รพ.
สต.คลองกลาง ไดรับการคัดกรอง
โรคเบาหวาน  ความดันโลหิ ต
ภาวะอวนและโรคหลอดเลือด
หัวใจ ตามเกณฑมาตรฐานปละ 1
คร้ัง
2. ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
ไมใหมีอาการปวย และผูปวยราย
ใหมโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตได รับการตรวจรักษาตาม
ระบบการแพทยแผนปจจุบัน

พ.ย.–ม.ค.62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องด่ืมผูเขารวม
ประชุม จํานวน 63
คนๆ ละ 100 เปน
เงิน 6,300 บาท
2. คาวิทยากรอบรม
จํานวน 3 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท
จํานวน 2 คน เปน
จํานวนเงิน 3,600
บาท
3. คาปายโครงการ
ขนาด 1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย เปน
จํานวนเงิน 300
บาท
4. คาเอกสาร คูมือ
คัดกรองสําหรับผู
เขาอบรม จํานวน
61 ชุดๆ ละ 20
บาท เปนจํานวน
เงิน 1,220 บาท
รวมเปนเงิน
11,420 บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

10. โครงการ
ติดตามตรวจ
การจําหนาย
ยา/อาหาร
และ
เครื่องสําอาง
ในรานคา
ชุมชน
รพ.สต.คลอง
กลาง

1. ประชุมช้ีแจงโครงการฯแก
หนวยงานและผูท่ีเก่ียวของ
2. จัดอบรมใหความรูเรื่องอาหาร
ปลอดภัย/การจําหนายยาและ
เครื่องสําอางอยางถูกตองแก
ผูประกอบการรานคาชุมชน
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการ
ควบคุมดูแลการจําหนายยาและ
เครื่องสําอางในรานคาชุมชน
4. จัดตั้งคณะกรรมการออกติดตาม
ตรวจการจําหนายยา/เครื่องสําอาง/
อย. เลขสารระบบของผลิตภัณฑ
ตางๆท่ีจําหนายในรานคาชุมชน
5. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

1. เพ่ือใหผูประกอบการรานคา
ชุมชนมีความรูเรื่องอาหาร
ปลอดภัย/การจําหนายยาและ
เครื่องสําอางอยางถูกตอง
2. มีการสรางเครือขายใหมี
ความเขมแข็งในงานคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชน
3. มีการเฝาระวังและควบคุม
แหลงกระจายยาในชุมชนมีสวน
รวมในการดําเนินงาน
4. ประชาชนในชุมชนมีความ
ปลอดภัยจากการกินอาหาร การ
ใชยาชุด/เครื่องสําอางท่ีจําหนาย
ในชุมชน

28 คน 1. ผู ป ระกอบการร านค า
ชุมชนมีความรู เรื่องอาหาร
ปลอดภัย/การจําหนายยา
และเครื่องสําอางอยางถูกตอง
2. มีการสรางเครือขายใหมี
ความเขมแข็งในงานคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชน
3. มีการเฝาระวังและควบคุม
แหลงกระจายยาในชุมชนโดย
ชุ ม ช น มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ดําเนินงาน
4. ประชาชนมีความปลอดภัย
จ า ก ก า ร ใ ช ย า ชุ ด /
เครื่องสําอางท่ีจําหนายใน
ชุมชน

มิ.ย. – ส.ค. 61 1. คาอาหาร/อาหาร
วางและเครื่องดื่ม
ผูเขารวมประชุม
จํานวน 30 คนๆ ละ
100 เปนเงิน 3,000
บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับ
คณะกรรมการผูออก
ตรวจรานคาชุมชน 10
คนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ
20 บาท เปนจํานวน
เงิน 400 บาท
3. คาวิทยากรอบรม
จํานวน 3 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท จํานวน 2
คน เปนจํานวนเงิน
3,600 บาท
4. คาเอกสารสําหรับผู
เขาอบรม จํานวน 28
ชุดๆ ละ 20 บาท เปน
จํานวนเงิน 560 บาท
5.คาถายเอกสาร
แบบฟอรมการตรวจ
การจําหนายยา/
เครื่องสําอางผลิตภัณฑ
ตางๆในรานชุมชน เปน
จํานวนเงิน 1,000 บาท
6. คาปายโครงการ
ขนาด 1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย เปน
จํานวนเงิน 300 บาท

รวมเปนเงิน
8,860 บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

11. โครงการ
มหัศจรรย 1000
วันแรกแหงชีวิต
ป 2562 รพ.สต.
คลองกลาง

1. ประชุม/ปรึกษาเจาหนาที่ในหนวยงาน
เพื่อกําหนดแนวทาง/กิจกรรม
2.แตงตั้งกรรมการระดับตําบล มี 2 ชุด
ไดแก
3.1 คณะกรรมการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว (CFT ตําบล) มีนายก อบต.
พลับพลา เปนประธาน กํานันและ
ผูใหญบาน เปนกรรมการ ปลัด อบต. เปน
กรรมการ บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของเปน
กรรมการ ผอ.รพ.สต.หรือพยาบาลวิชาชีพ
เปนเลขานุการ
3.2 ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับ
หมูบาน ตามจํานวนหมูบาน ประธานควร
เลือกมาจากที่ประชุม สําหรับ
องคประกอบไดแกพยาบาลหรือเจาหนาที่
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน ผูอาวุโสในหมูบาน ครูหรือ
ขาราชการเกษียณอายุแลว ผูใหญบาน
กรรมการหมูบาน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ
4. จัดทําโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
5. ประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการ
มหัศจรรย 1000 วันกับภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของในการดูแลสตรีตั้งครรภและเด็ก
0-2 ป ประกอบดวยกิจกรรมที่ 2
6. ใหคําปรึกษาและโภชนาศึกษา

1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมสุขภาพเด็ก
ใหมีความสมบูรณทั้งรางกายจิตใจ มี
สติปญญาและศักยภาพที่ดี ในชวง
1000 วันแรกของชีวิต
2. เพื่อกระตุนและสงเสริมให
ครอบครัว ชุมชนและสังคมตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดูแลและเอาใจ
ใสตอสุขภาพของสตรีตั้งครรภและ
เด็กอายุ 0 – 2 ป
3. เพื่อบูรณาการงานและสรางความ
รวมมือจากครอบครัว ภาคีเครือขาย
และองคกรตางๆ ในการพัฒนา
สุขภาพของสตรีตั้งครรภและเด็กอายุ
0 – 2 ป และครอบครัว
4. เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มการ
เขาถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน
ตามชุดสิทธิประโยชนที่พึงไดรับใน
กลุมสตรีตั้งครรภและเด็กอายุ 0 – 2
ป

15 คน 1. น้ํ า ห นั ก เ ด็ ก  ช า ย > 10.5
กิโลกรัม น้ําหนัก > 9.5 กิโลกรัม
2. สวนสูง เด็ก  ชาย สู ง > 82.5
cm หญิง สูง > 81 cm
3. ฟนน้ํานมครบ 12 ซ่ีไมผุ
4. พัฒนาการสมวัยของเด็กวัยสอง
ขวบ พรอมเขาสูศูนยเด็กเล็ก

ม.ค. – ก.ย.62 1. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 1
มื้อๆ ละ 25 บาท
จํานวน 20 คน เปน
จํานวนเงิน 500 บาท
2. คาปายไวนิล ขนาด
1 x 3 จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน 300
บาท
3. คาจัดชุดรับขวัญเด็ก
แรกเกิด จํานวน 15
คนๆ ละ 200 บาท
เปนจํานวนเงิน 3,000
บาท
4. คาจัดซ้ือนมกลอง
จายหญิงตั้งครรภราย
ใหมทุกรายๆ ละ 1,550
บาท จํานวน 15 ราย
เปนจํานวนเงิน 23,250
บาท
รวมเปนเงิน 27,050.-

บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

12.
โครงการ
ปองกันเด็ก
จมนํ้าใน
เด็กอายุ 0
– 5 ป
รพ.สต.
คลองกลาง

1. ขั้นตอนการวางแผน
- สํารวจกลุมเปาหมาย คัดเลือก
กลุมเปาหมาย
- กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรม
- มอบหมายบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
- ขอความรวมมือในการดําเนินงานจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
2. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอกองทุน
หลักประกันสุขภาพอบต.พลับพลา

1. เพ่ือใหความรูแกผูปกครอง/
ผูดูแลเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในพ้ืนท่ี
ใหมีความรูและเกิดความตระหนัก
ในการปองกันเด็กจมนํ้าในบริเวณ
บานพัก/ท่ีอยูอาศัย
2. เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะแก
ผูปกครอง/ผูดูแลเด็กใหสามารถ
ชวยเหลือเบ้ืองตนแกเด็กอายุตํ่า
กวา 5 ป ท่ีอาจสําลักนํ้า/จมนํ้าได
อยางถูกตองและปลอดภัยกอน
ไดรับการตรวจรักษาโดยหนวย
แพทย
3. เพ่ือปองกันไมใหเด็ก อายุ 0-5
ป เสียชีวิตจากการจมนํ้า

100 คน 1. ผูปกครอง/ผูดูแลเด็กอายุ
ตํ่ากวา 5 ป ในพ้ืนท่ีมีความรู
เกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน
เด็กจมนํ้าในบริเวณบานพัก/ท่ี
อยูอาศัยเพ่ิมขึ้น
2. ผูปกครอง/ผูดูแลเด็กอายุ
ตํ่ากวา 5 ป มีทักษะการชวย
ฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน/การแจง
เหตุหนวยบริการฉุกเฉิน/การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเพ่ิมขึ้น
3. ไ ม มี เ ด็ ก อ า ยุ 0-5 ป
เสียชีวิตจากการจมนํ้าในพ้ืนท่ี

ม.ค.–พ.ค. 62 1. คาอาหาร/
อาหารวางและ
เครื่องด่ืมผูเขารวม
ประชุม จํานวน
102 คนๆ ละ 75
เปนเงิน7,650 บาท
2. คาวิทยากรอบรม
จํานวน 3 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท
จํานวน 2 คน เปน
จํานวนเงิน 3,600
บาท
3. คาปายโครงการ
ขนาด 1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย เปน
จํานวนเงิน 300
บาท
4. คาคอกกั้นเด็ก
สาธิต  จํานวน 7
อันๆ ละ 800 บาท
เปนจํานวนเงิน
5,600 บาท
รวมเปนเงิน
17,150 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

13. โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
ปากและฟน
เด็กนักเรียน
ชั้น
ประถมศึกษาป
ท่ี 1 – 6
รพ.สต.คลอง
กลาง

1. ขั้นตอนการวางแผน
- สํารวจและศึกษาขอมูลเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในความรับผิดชอบ
รพ.สต.คลองกลาง
- ขอความรวมมือในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของ
2.2 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา
2.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ตรวจสุขภาพชองปากใหกับเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
- ใหความรูดานการดูแลสุขภาพชอง
ปาก
- ฝกทักษะการแปรงฟนอยางถูกวิธี
-มอบชุดสาธิตแปรงและยาสีฟนใหกับ
เด็กนักเรียนเพ่ือแปรงฟนหลังอาหาร
กลางวันท่ีโรงเรียน
- การใหบริการทันตกรรมเบ้ืองตน/สง
ตอผูปวย
2.4 ติดตามประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม
2.5 สรุปผลการดําเนินตามแผนงาน
โครงการฯ

1. เพ่ือใหเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ใน
โรงเรียนเขตรับผิดชอบ รพ.สต.
คลองกลาง ไดรับความรูเรื่องการ
ดูแลสุขภาพชองปากและฟน
2. เด็กนักเรียนกลุมเปาหมายไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปากและฟน
3. เด็กนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีมี
ปญหากับชองปากและฟนไดรับ
การสงตอรักษาอยางถูกตอง
4. เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคน
ไดรับชุดสาธิตแปรง +ยาสีฟน
สําหรับแปรงฟนหลังอาหาร
กลางวัน

82 คน 1. นักเรียนชั้น ป.1-6 มีความรู
เรื่องทันตสุขภาพเริ่มมากขึ้น
2. นักเรียนชั้น ป.1-6 ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปากครบถวน
3. นักเรียนชั้น ป.1-6 ไดรับมอบ
ชุ ดสา ธิตแปรงและย า สีฟ น
สําหรับแปรงฟนหลังอาหาร
กลางวันท่ีโรงเรียนเพ่ือปองกัน
โรคฟนผุ
4. นักเรียนชั้น ป.1-6 ท่ีมีปญหา
เกี่ยวกับสุขภาพชองปากและฟน
ไดรับการส งตอ/ตรวจรักษา
และเฝาระวังเพ่ือปองกันโรคฟน
ผุ

พ.ค. – ก.ค. 62 1. คาอาหาร/อาหาร
วางและเคร่ืองดื่ม
ผูเขารวมประชุม
จํานวน 2 มื้อๆ ละ
84 คนๆ ละ 100
เปนเงิน8,400 บาท
2. คาวิทยากรอบรม
จํานวน 2 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท จํานวน
2 คน เปนจํานวนเงิน
2,400 บาท
3. คาปายโครงการ
ขนาด 1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย เปน
จํานวนเงิน 300 บาท
4. คาเอกสาร/คูมือ
สําหรับผูเขาอบรม
จํานวน 82 คนๆ ละ
20 บาท เปนจํานวน
เงิน 1,640 บาท
5. คาวัสด/ุอุปกรณที่
ใชประกอบการอบรม
เปนจํานวนเงิน
2,700 บาท
รวมเปนเงิน
15,440 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

14. โครงการ
สงเสริมฟนฟู
สุขภาพและ
ติดตามเยี่ยมบาน
ผูพิการ
รพ.สต.คลอง
กลาง

1. ติดตามประสานงานชี้แจงโครงการฯ
แกหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ
2. อบรมใหความรูเร่ืองโรคติดตอและไม
ติดตอ/วิธีการดูแลสุขภาพและการปองกัน
อุบัติเหตุในชีวิตประจําวันของผูพิการ
3. ติดตามการดําเนินงานของชมรมผูพิการ
ระดับหมูบาน/ตําบล
4. อสม. จนท. ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด และติดตามเยี่ยมบาน
เพื่อใหกําลังใจพรอมใหบริการนวดแผน
ไทยเพื่อฟนฟูผูพิการในชุมชนตามสภาพ
อาการ
5. จัดการอบรมเพื่อฟนฟูเพื่อใหความรูแก
ผูพิการและผูดูแล พรอมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ปละ 1
คร้ัง
6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการฯ

1. เพื่อใหผูพิการ/ผูดูแลไดรับความรู
เร่ืองโรคติดตอและไมติดตอ การดูแล
สุขภาพตนเองตางๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหกลุมผูพิการไดรับการตรวจ
สุขภาพตามเกณฑ ปละ 1 คร้ัง
3. เพื่อใหกลุมผูพิการไดรับการฟนฟู
สุขภาพทั้งในสถานบริการ และใน
ชุมชนตามสภาพอาการ
4. ผูพิการไดรับการติดตามเยี่ยมบาน
เพื่อเสริมสรางกําลังใจ และไดรับการ
ดูแลสุขภาพอยางครบองครวม
5. ผูพิการกลุมเปาหมายไดรับชุด
สาธิตอาหารเสริมเพื่อเสริมสราง
สุขภาพ
6. ผูพิการไดรับการพบปะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ปละ
1 คร้ัง

50 คน 1. ผูพิการ/ญาติและผูดูแลมีความรู
ในด านการดู แลสุ ขภาพ  และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่
ถูกตอง
2. ผูพิการ/ญาติ/ผูดูแลผูพิการได
เขารับการอบรมใหความรูตางๆ
เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ ที่ พึ ง ไ ด รั บ จ า ก
หนวยงานของรัฐ และการดูแล
สุขภาพตนเอง จํานวน 50 คน
3. ผูพิการกลุมเปาหมายไดรับชุด
สาธิตอาหารเสริม/ยาจําเปนเพื่อ
สรางเสริมสุขภาพครบถวน
4. มีชมรมเครือขายผูพิการระดับ
ตําบล/หมูบานๆ ละ 1 ชมรม

ม.ค.– ก.ย. 62 1. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่ม จํานวน
1 มื้อๆ ละ 51 คนๆละ
50 บาท เปนจํานวน
เงิน 2,550 บาท
2.อาหารวางพรอม
เครื่องดื่มผูเขารวม
ประชุม จํานวน 2 มื้อๆ
ละ 51 คนๆ ละ 50
เปนเงิน2,550 บาท
3. คาวิทยากรอบรม
จํานวน 3 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท จํานวน 1
คน เปนจํานวนเงิน
1,800 บาท
4. คาปายโครงการ
ขนาด 1 x 3 เมตร
จํานวน 1 ปาย เปน
จํานวนเงิน 300 บาท
5. คาชุดสาธติอาหาร
เสริมสําหรับผูพิการที่
ไดรับการติดตามเย่ียม
บาน จํานวน 50 คนๆ
ละ 100 บาท เปน
จํานวนเงิน 5,000 บาท
6. คาวัสด/ุอุปกรณที่ใช
ประกอบการอบรม
จํานวน 50 คนๆ ละ
20 บาทเปนจํานวนเงิน
1,000 บาท
รวมเปนเงิน 13,200

บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

15. โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูปวย
โรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงที่เสี่ยง
ตอการปวยเปน
โรคหัวใจหลอด
เลือด รพ.สต.
คลองกลาง

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
2. คัดเลือกกลุมเปาหมาย
3. ประสานงานกับวิทยากรและผูเกี่ยวของ
4. จัดอบรมใหความรูและจักกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพแกกลุมผูปวยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูง
5. จัดทําทะเบียนกลุมผูปวยที่ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการฯ

1. เพื่อใหผูปวยเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงไดรับความรูเร่ืองโรคไมติดตอ
DM/HT/ภาวะอวน/CVD/โรคมะเร็ง
และอันตรายตางๆ ในการดูแลสุขภาพ
และสามารถปฏิบัติตัวไดอยาง
เหมาะสม
2. เพื่อจัดกิจกรรมและหารูปแบบ
วิธีการดูแลสุขภาพแกผูปวย
เบาหวาน/ความดันอยางถูกตองเพื่อ
นําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวัน และลดอันตรายจาก
โรคและภาวะแทรกซอนตางๆ

50 คน 1. กลุมผูปวยไดรับความรูเร่ืองโรค
ไมติดตอ DM/HT/ภาวะอวน/
CVD/โรคมะเร็งและอันตรายแทรก
ซอนตางๆ
2. ก ลุ ม ผู ป ว ย ไ ด รั บ รู วิ ธี ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันและนําไปปฏิบัติตัว
ไดอยางเหมาะสมเพื่อลดอาการ
ปวยของโรค และอันตรายจาก
ภาวะแทรกซอนตางๆ
3. ผูปวยโรคเบาหวาน/ความดัน
โ ล หิ ต สู ง  มี อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
ภาวะแทรกซอนลดลงต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน

ม.ค. – ก.ย.62 1. คาวิทยากร จํานวน
2 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท จํานวน 3 คนๆ
ละ 2 วัน เปนจํานวน
เงิน 7,200.- บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 2
มื้อๆ ละ 25 บาท
จํานวน 104 คน เปน
จํานวนเงิน 5,200 บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 1
มื้อๆ ละ 50 บาท เปน
จํานวนเงิน 5,200 บาท
4. คาวัสดุอุปกรณ
สําหรับผูเขารับการ
อบรม จํานวน 100
ชุดๆ ละ 20 บาท เปน
จํานวนเงิน 2,000 บาท
5. คาวัสด/ุอุปกรณที่ใช
ประกอบการอบรม
เปนจํานวนเงิน 2,000
บาท
6. คาปายไวนิล ขนาด
1 x 3 จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน 300
บาท
รวมเปนเงิน 21,900.-

บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหนวยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

16. โครงการฝก
ทักษะการปฏิบัติ
เร่ืองการดูแล
สุขภาพดานการ
บริโภคอาหาร/
การออกกําลัง
กาย/การนอน
หลับ/การดูแล
สุขภาพชองปาก
รพ.สต.คลอง
กลาง

1. คัดเลือกแกนนํา HL จากอสม./อสค./จิต
อาสา ที่สนใจและสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองและขยายเครือขายการดูแลสุขภาพ
ใหแกคนในครอบครัว/หมูบาน/ชุมชน
2. จัดประชุมและฝกทักษะการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่พึงประสงค 4 ดานใหแกแกนนําฯ
3. ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง/วัดรอบเอว HL ทุก
คนและทุก 3 เดือน เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลง
4. หลังจากนั้นให HLดูแลสุขภาพตนเองดาน
การบริโภคอาหารและการออกกําลังกายลด
น้ําหนัก/รอบเอว/BMI ใหเขาสูเกณฑปกติ
และพฤติกรรมสุขภาพดานการนอนหลับและ
การดูแลสุขภาพชองปาก
5. ขยายเครือขายตอใหแกคนในครอบครัว/
เพ่ือนบาน/หมูบาน/ชุมชนใหมีความรูและมี
ทักษะในพฤติกรรมที่พึงประสงค 4 ดาน ขยาย
ตอไปเรื่อยๆจนทําใหครอบครัว/หมูบาน/
ชุมชน มีความรู/มีพฤติกรรมที่พึงประสงค 4
ดาน/ประชาชนมีคา BMI ปกติ ปองกันการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรงั และประชาชนมี
สุขภาพดี
6. เสนอแนะผูนําชุมชนใหเห็นความสําคัญของ
การดําเนินกิจกรรมและการมีสุขภาพดีของ
พนักงานในสถานประกอบการและใหนโยบาย
และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ มีมาตรการทาง
สังคม เชน การออกกําลังกายของพนักงาน/
รานจําหนายอาหารในสถานประกอบการ ใหมี
อาหารเพ่ือสุขภาพลดหวาน มัน เค็ม จําหนาย
ใหแกพนักงาน
7. HL ติดตามเสริมลัง กระตุนเครือขายเปน
ระยะๆตอเนื่อง

1. เพื่อใหประชาชนกลุมวัยทํางานมี
สุขภาพดี ไมเสี่ยงตอการเกิดโรคไม
ติดตอเร้ือรัง จํานวน 60 คน
2. เพื่อใหความเขาใจในการดูแล
สุขภาพชองปากอยางถูกวิธี จํานวน
60 คน

60 คน 1. ประชาชนกลุมเปาหมายทุกคน
ไดรับการตรวจคัดกรองเบื้องตน
และรูสภาวะสุขภาพของตนเอง
2. ประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงไดรับ
การติดตาม ดูแลใหมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมเพื่อการปองกัน
โรคที่ เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนกลุมที่ตรวจพบความ
ผิดปกติไดรับการดูแลและสงตอ
เพื่อรับการรักษาที่ถูกตอง ทําใหไม
เกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ทําให
ประหยัดคาใชจายทั้งภาครัฐและ
ประชาชน

ม.ค.– ก.ย. 62 1. คาวิทยากร จํานวน
6 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท  เปนจํานวนเงิน
3,600.- บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 62
คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ
เปนจํานวนเงิน 3,100
บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 62
คนๆ ละ 50 บาท เปน
จํานวนเงิน 3,100 บาท
4. คาแปรงสีฟนผูใหญ
ประกอบการฝกปฏิบัติ
จํานวน 60 ดามๆ ละ
15 บาท เปนจํานวน
เงิน 900 บาท
5. คาถายเอกสาร
ประกอบการอบรม
จํานวน 60 เลมๆ ละ
20 บาท  เปนจํานวน
เงิน 1,200 บาท
6. คาปายไวนิล ขนาด
1 x -จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน 300
บาท

รวมเปนเงิน
12,200.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางปราณี  ประสงคดี
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

17. โครงการ
สุขภาพดีรูวิธี
ปองกัน
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง
บาน
พลับพลา
หมูท่ี 3

1. ประชุมผูนํา อสม. และชาวบานในหมูบาน
รวมกันปรึกษาหารือปญหาในหมูบานเสนอปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา เสนอโครงการ
คัดเลือกโครงการฯ
2. แตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน รับผิดชอบ
โครงการ และเบิก – จายเงิน
3. ทีม อสม.ประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา เพ่ือขอขอมูลกลุมปวย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในหมูบาน
วามีจํานวนละเทาไร
4. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา
5. ทีม อสม. ประชาสัมพันธกลุมปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเขารวมโครงการอบรมให
ความรูกลุมปวย เพ่ือปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปวยเอง เพ่ือการมีชีวิตที่ยืนยาว
ตามหลัก 3 อ. 2 ส.
6. ติดตอวิทยากร จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา เพ่ือใหความรู ความเขาใจกลุม
ปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิดสูง
7. จัดเตรียมในเรื่องอาหารวางพรอมเครื่องด่ืมและ
อาหารกลางวันพรอมเครื่องด่ืม เชา – บาย สําหรับ
วิทยากรและผูเขารับการอบรม
8. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ กับกลุมปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปวยเอง
9. สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ เพ่ือสงกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหประชาชนกลุมเสี่ยง
อายุ 35 ปข้ึนไปไดรับการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง
2. เพ่ือใหประชาชนกลุมเสี่ยง
ไดรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
3. เพ่ือใหประชาชนกลุมผูปวย
เบาหวานและกลุมผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหอยูใน
เกณฑปกติมากกวา รอยละ
70%

52 คน 1. กลุมเสี่ยง มีความรูความ
เขาใจในการปองกันการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง
2. กลุมเสี่ยงจะไดรับความรู
ความเขาใจในการตรวจคัด
กรองสุขภาพเปนประจําทุกป
3. ล ด จํ า น ว น ผู ป ว ย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในหมูบานใหนอยลง
4. เ พ่ือใหประชาชนใน
หมูบานมีสุขภาพดีและ
ดูแลตัวองได

ม.ค. – ก.ย.62 1. คาวิทยากร จํานวน
4 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท  เปนจํานวนเงิน
2,400.- บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 52
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25
บาท เปนจํานวนเงิน
2,600 บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 52
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50
บาท เปนจํานวนเงิน
2,600 บาท
4. คาวัสดุอุปกรณ
จํานวน 52 ชุดๆ ละ 25
บาท เปนจํานวนเงิน
1,300 บาท
5. คาถายเอกสาร
ประกอบการอบรม
จํานวน 52 ชุดๆ ละ 5
บาท  เปนจํานวนเงิน
260 บาท
6. คาปายไวนิล ขนาด
1 x 3 จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน 300
บาท

รวมเปนเงิน
9,460.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางหลงมา  กกกระโทก
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

18. โครงการ
ชมรมคนรัก
สุขภาพตําบล
พลับพลา
บานโคงยาง
หมูท่ี 4

1. ประชาสัมพันธ เชิญชวน รับ
สมัครสมาชิก เขาชมรมคนสุขภาพดี
สมวัย ปลอดภัย ลดโรค ตําบล
พลับพลา
2. ประชุม/ประชาคม สมาชิกเพ่ือ
จัดทําโครงการฯ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการฯ เบิกจายเงิน และ
รับผิดชอบโครงการ
4. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา
5. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพ่ือสงกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหชาวบานทุกกลุมวัย ได
เห็นความสําคัญของการออก
กําลังกาย เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี
ไมมีโรค
2. เพ่ือใหกลุมผูปวย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง ไดหันมาออกกําลังกายดูแล
สุขภาพ
3. เพ่ือใหชาวบานทุกหมูบาน มี
สุขภาพแข็งแรง หางไกลโรค
โดยการมีสุขภาพท่ีดีโดยไมพ่ึงยา
4. เพ่ือใหเพ่ือนชวนเพ่ือนมา
ออกกําลังกายดูแลสุขภาพ

47 คน 1. ชาวตําบลพลับพลา ได
ออกกําลังกาย สัปดาหละ 5
วันๆ ละ 30 – 40 นาที และ
มีสุขภาพแข็งแรงไมมีโรค
2. กลุมปวยโรคเบาหวาน
จะมีระดับนํ้าตาลลดลง
3. กลุมป วยโรคความดัน
โลหิตสูงจะมีความดันลดลง
หรือเปนปกติ
4. เ พ่ือนจะชวนเ พ่ือนมา
ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน และมี
สุขภาพดีดวยกัน

มี.ค. – ส.ค. 62 1. คาผูนําเตน วัน
ละ 100 บาท เหมา
จายเดือนละ 1,500
บาท จํานวน 6
เดือน เปนจํานวน
เงิน 9,000 บาท
2. คาปายไวนิล
ขนาด
1 x 3 จํานวน 1
ปาย เปนจํานวนเงิน
300 บาท
3. คานํ้าด่ืมแบบ
ขวด อาทิตยละ
100 บาท เดือนละ
400 บาท จํานวน 6
เดือน เปนจํานวน
เงิน 2,400 บาท
4.คาเชาเครื่องเสียง
เดือนละ 600 บาท
จํานวน 6 เดือน
เปนจํานวนเงิน
3,600 บาท

รวมเปนเงิน
15,300.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางจุฑามณี มณีวัฒ
นพงษสุข
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

19. โครงการ
ตรวจคัดกรอง
กลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน
โรคความดัน
โลหิตสูง
บานหนองยาย
เหล หมูท่ี 5

1. ประชุมผูนํา อสม. และชาวบานในหมูบาน
รวมกันปรึกษาหารือปญหาในหมูบานเสนอปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา เสนอโครงการ
คัดเลือกโครงการฯ
2. แตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน รับผิดชอบ
โครงการ และเบิก – จายเงิน
3. ทีม อสม.ประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา เพ่ือขอขอมูลกลุมปวย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในหมูบาน
วามีจํานวนละเทาไร
4. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา
5. ทีม อสม. ประชาสัมพันธกลุมปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเขารวมโครงการอบรมให
ความรูกลุมปวย เพ่ือปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปวยเอง เพ่ือการมีชีวิตที่ยืนยาว
ตามหลัก 3 อ. 2 ส.
6. ติดตอวิทยากร จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา เพ่ือใหความรู ความเขาใจกลุมปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิดสูง
7. จัดเตรียมในเรื่องอาหารวางพรอมเครื่องด่ืมและ
อาหารกลางวันพรอมเครื่องด่ืม เชา – บาย สําหรับ
วิทยากรและผูเขารับการอบรม
8. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ กับกลุมปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปวยเอง
9. สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ เพ่ือสงกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา

1. เพ่ือใหประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ในหมูบานไดมีการเตรียมตัว
พรอม มีความรู ความเขาใจใน
การปองกันการเกิด
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูงท่ีจะเกิดข้ึนในหมูบาน เพ่ือมี
การตรวจคัดกรองสุขภาพ หากมี
ปญหาในกลุมเสี่ยง

52 คน 1. กลุมเสี่ยง มีความรูความ
เขาใจในการปองกันการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง
2. กลุมเสี่ยงจะไดรับความรู
ความเขาใจในการตรวจคัด
กรองสุขภาพเปนประจําทุกป
3. ล ด จํ า น ว น ผู ป ว ย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในหมูบานใหนอยลง
4. เ พ่ือ ใหประชาชนใน
หมูบานมีสุขภาพดีและ
ดูแลตัวองได

ม.ค. – ก.ย.62 1. คาวิทยากร จํานวน 4
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เปนจํานวนเงิน 2,400.-
บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืมสําหรับผูเขารับ
การอบรมและวิทยากร
จํานวน 71 คนๆละ 2
ม้ือๆ ละ 25 บาท  เปน
จํานวนเงิน 3,550 บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องด่ืมสําหรับผู
เขารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 71 คนๆ
ละ 1 ม้ือๆ ละ 50 บาท
เปนจํานวนเงิน 3,550
บาท
4. คาวัสดุอุปกรณ จํานวน
71 ชุดๆ ละ 25 บาท เปน
จํานวนเงิน 1,775 บาท
5. คาตอบแทนอสม. 9
คน จํานวน 2 วันๆละ
100 บาท เปนเงิน 1,800
บาท
6. คาปายไวนิล ขนาด
1 x 3 จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน 300 บาท
7.วัสดุอุปกรณ คาลางรูป
เปนเงิน 1,000 บาท

รวมเปนเงิน
14,375.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางนาถวดี   สุจิณณานนท
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

20.โครงการ
สุขภาพดีรู
วิธีปองกัน
โรคความดัน
โลหิตสูง
บานเกาะ
หมูท่ี 8

1. ประชุมผูนํา อสม. และชาวบานในหมูบาน
รวมกันปรึกษาหารือปญหาในหมูบานเสนอปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา เสนอโครงการ
คัดเลือกโครงการฯ
2. แตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน รับผิดชอบ
โครงการ และเบิก – จายเงิน
3. ทีม อสม.ประสานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา เพ่ือขอขอมูลกลุมปวย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในหมูบาน
วามีจํานวนละเทาไร
4. จัดทําโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา
5. ทีม อสม. ประชาสัมพันธกลุมปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเขารวมโครงการอบรมให
ความรูกลุมปวย เพ่ือปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปวยเอง เพ่ือการมีชีวิตที่ยืนยาว
ตามหลัก 3 อ. 2 ส.
6. ติดตอวิทยากร จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา เพ่ือใหความรู ความเขาใจกลุมปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิดสูง
7. จัดเตรียมในเรื่องอาหารวางพรอมเครื่องด่ืมและ
อาหารกลางวันพรอมเครื่องด่ืม เชา – บาย สําหรับ
วิทยากรและผูเขารับการอบรม
8. จัดอบรมใหความรู ความเขาใจ กับกลุมปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ือปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูปวยเอง
9. สรุป ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ เพ่ือสงกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา

1. เพ่ือใหประชาชนกลุมเสี่ยง
อายุ 35 ปข้ึนไปไดรับการตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง
2. เพ่ือใหประชาชนกลุมเสี่ยง
ไดรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
3. เพ่ือใหประชาชนกลุมผูปวย
เบาหวานและกลุมผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงไดรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหอยูใน
เกณฑปกติมากกวา รอยละ
70%

55 คน 1. กลุมเสี่ยง มีความรูความ
เขาใจในการปองกันการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง
2. กลุมเสี่ยงจะไดรับความรู
ความเขาใจในการตรวจคัด
กรองสุขภาพเปนประจําทุกป
3. ล ด จํ า น ว น ผู ป ว ย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในหมูบานใหนอยลง
4. เ พ่ือ ใหประชาชนใน
หมูบานมีสุขภาพดีและ
ดูแลตัวองได

ม.ค. – ก.ย.62 1. คาวิทยากร จํานวน
4 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท  เปนจํานวนเงิน
2,400.- บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 57
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25
บาท เปนจํานวนเงิน
2,850 บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 57
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50
บาท เปนจํานวนเงิน
2,850 บาท
4. คาวัสดุอุปกรณ
จํานวน 55 ชุดๆ ละ 25
บาท เปนจํานวนเงิน
1,375 บาท
6. คาปายไวนิล ขนาด
1 x 3 เมตรจํานวน 1
ปาย เปนจํานวนเงิน
300 บาท

รวมเปนเงิน
9,775.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางณีรนุช เปรียงกระโทก
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

21. โครงการ
สงเสริมการใช
พืชสมุนไพรใน
ชุมชน
บานบุ
หมูท่ี 10

1. สํารวจกลุมเปาหมายครัวเรือนท่ี
จะเขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. เพ่ือสงเสริมการพ่ึงตนเองดาน
สุขภาพโดยการใชพืชสมุนไพรใน
ชุมชน
3. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใชสมุนไพรอยางวิธี

1. สํ า ร ว จ ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย
ครัวเรือนท่ีจะเขารวมกิจกรรมใน
ชุมชน
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูดูแล
ผู รับผิดชอบโครงการ เสนอ
โครงการตอกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรูในการใชพืชสมุนไพรของ
ครัวเรือน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรในชุมชน
5. อสม.ติดตามครัวเรือนท่ีเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง
6. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
แกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

52 คน 1. ประชาชนมีความรูเรื่องพืช
ส มุ น ไ พ ร ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
สามารถนําไปใชไดอยางถูกวิธี
2. ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น
สามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพ
โดยการใช พืชสมุนไพรใน
ชุมชน
3. ประชาชนมีความรู ความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ใ ช พื ช
สมุนไพรอยางถูกวิธี

ม.ค. – ก.ย.62 1. คาวิทยากร
จํานวน 4 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท  เปน
จํานวนเงิน 2,400.-
บาท
2. คาอาหารวาง
พรอมเคร่ืองดื่ม
สําหรับผูเขารับการ
อบรมและวิทยากร
จํานวน 52 คนๆละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท
เปนจํานวนเงิน
2,600 บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเคร่ืองดื่ม
สําหรับผูเขารับการ
อบรมและวิทยากร
จํานวน 52 คนๆละ 1
มื้อๆ ละ 50 บาท
เปนจํานวนเงิน
2,600 บาท
4. คาวัสดุอุปกรณ
จํานวน 52 ชุดๆ ละ
25 บาท เปนจํานวน
เงิน 1,300 บาท
5. คาปายไวนิล
ขนาด 1 x 3 จํานวน
1 ปาย เปนจํานวน
เงิน 300 บาท

รวมเปนเงิน
9,200.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางฉลวย  พรอมกระโทก
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

22.
โครงการ
ประชาชน
สุขภาพดีรู
วิธีปองกัน
โรคเขาเสื่อม
บานปรางค
หมูท่ี 11

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะเขา
รวมกิจกรรมในชุมชน
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูดูแล/
ผู รั บผิดชอบโครงการ เสนอ
โครงการตอกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
3. จัด กิจกรรมการอบรมให
ความรูเก่ียวกับโรคขอเขาเสื่อม
โรคปวดกลามเนื้อ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการทํา
ลูกประคบเพ่ือชวยลดอาการ
ปวดเม่ือยกลามเนื้อ
5. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
แกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
เก่ียวกับโรคขอเขาเสื่อม โรค
ปวดกลามเนื้อ
2. เ พ่ื อ เ ป น ก า รป อ ง กั น
อาการปวดขอเขาและปวด
เม่ือยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
3. เพ่ือเปนการปองกัน
อาการบาดเจ็บจากโรคขอ
เขาเสื่อมและโรคปวด
กลามเนื้อ

50 คน 1. ประชาชน มีคว ามรู
ความเขาใจ เก่ียวกับโรค
ข อ เข า เสื่ อม  โ รคปวด
กลามเนื้อ
2. ประชาชนมีความรู
ค ว า ม เ ข า ใ จ  ใ น ก า ร
ปองกันอาการปวดและ
อาการบาดเจ็บจากโรค
3. ขอเขาเสื่อมและปวด
เม่ือย จากการทํางานได
อยางถูกวิธี

ม.ค. – ก.ย.62 1. คาวิทยากร
จํานวน 4 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท  เปน
จํานวนเงิน 2,400.-
บาท
2. คาอาหารวาง
พรอมเคร่ืองดื่ม
สําหรับผูเขารับการ
อบรมและวิทยากร
จํานวน 50 คนๆละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท
เปนจํานวนเงิน
2,500 บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเคร่ืองดื่ม
สําหรับผูเขารับการ
อบรมและวิทยากร
จํานวน 50 คนๆละ 1
มื้อๆ ละ 50 บาท
เปนจํานวนเงิน
2,500 บาท
4. คาจัดทําเอกสาร
จํานวน 50 ชุดๆ ละ
5 บาท เปนจํานวน
เงิน 250 บาท
5. คาปายไวนิล
ขนาด 1 x 3 จํานวน
1 ปาย เปนจํานวน
เงิน 300 บาท

รวมเปนเงิน
7,950.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางอํานวย   อินออนกุล

47



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

23. โครงการ
ปองกันและ
แกไขอุบัติเหตุ
ทางถนน
บานทา
ตะเคียน หมูท่ี
13

1. จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนอยางตอเน่ือง
ใหครอบคลุมท้ังปงบประมาณ 2562
โดยเฉพาะชวงเทศกาลตางๆ และ
ในชวงวันหยุดตอเน่ืองหลายๆ วัน

1. เพ่ือกระตุนและสรางความ
รับผิดชอบของครอบครัวในการ
เอาใจใสดูแล หามปราม วา
กลาว ตักเตือนและครอบคลุม
ค น ใ น ค ร อ บ ค รั ว  ไ ม ใ ห มี
พฤติกรรม เสี่ ย ง ในการ ขับ ข่ี
ยานพาหนะ เพ่ือลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางถนน 3 ม. ของผูขับข่ี
ในชวงเทศกาลสงกรานต
2. ล ด ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ
เสริมสรางวินัยจราจร ประชาชน
ไดรับความปลอดภัย

50 คน 1. อุบัติเหตุจราจรในหมูบาน
มีจํานวนลดลง
2. ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ใชรถใชถนน

มี.ค. – ก.ย.62 1. คาวิทยากร
จํานวน 3 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท  เปน
จํานวนเงิน 1,800.-
บาท
2. คาอาหารวาง/
กลางวันพรอม
เคร่ืองดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 50
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ
75 บาท  เปนจํานวน
เงิน 3,750 บาท
3. คาปายรณรงค
ขนาด 1 x 3 จํานวน
3 ปาย เปนจํานวน
เงิน 1,500 บาท
4. คาวัสดุเอกสาร
ประกอบการอบรม
จํานวน 50 ชุดๆ ละ
25 บาท เปนจํานวน
เงิน 1,250 บาท
5. คาปายไวนิล
ขนาด 1 x 3 จํานวน
1 ปาย เปนจํานวน
เงิน 300 บาท

รวมเปนเงิน
8,600.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางทวาย   อุนใจ
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

24. โครงการ
สงเสริมการใช
พืชสมุนไพรใน
ชุมชน
บานบุ
หมูท่ี 17

1. สํารวจกลุมเปาหมายครัวเรือนท่ี
จะเขารวมกิจกรรมในชุมชน
2. เพ่ือสงเสริมการพ่ึงตนเองดาน
สุขภาพโดยการใชพืชสมุนไพรใน
ชุมชน
3. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใชสมุนไพรอยางวิธี

1. สํ า ร ว จ ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย
ครัวเรือนท่ีจะเขารวมกิจกรรมใน
ชุมชน
2. แตงตั้งคณะกรรมการผูดูแล
ผู รับผิดชอบโครงการ เสนอ
โครงการตอกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
3. จัดกิจกรรมการอบรมให
ความรูในการใชพืชสมุนไพรของ
ครัวเรือน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรในชุมชน
5. อสม.ติดตามครัวเรือนท่ีเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง
6. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
แกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา

52 คน 1. ประชาชนมีความรูเรื่องพืช
ส มุ น ไ พ ร ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
สามารถนําไปใชไดอยางถูกวิธี
2. ป ร ะ ช า ช น ใ น ชุ ม ช น
สามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพ
โดยการใช พืชสมุนไพรใน
ชุมชน
3. ประชาชนมีความรู ความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ใ ช พื ช
สมุนไพรอยางถูกวิธี

มี.ค. – ก.ย.62 1. คาวิทยากร จํานวน
4 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท  เปนจํานวนเงิน
2,400.- บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 52
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25
บาท  เปนจํานวนเงิน
2,600 บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 52
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50
บาท เปนจํานวนเงิน
2,600 บาท
4. คาวัสดุอุปกรณ
จํานวน 50 ชุดๆ ละ 25
บาท เปนจํานวนเงิน
1,250 บาท
5. คาปายไวนิล ขนาด
1 x 3 จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน 300
บาท
6. คาเอกสารการอบรม
จํานวน 50 ชุดๆ ละ 10
บาท เปนจํานวนเงิน
500 บาท

รวมเปนเงิน
9,650.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางยุพเยาว  อธิพรหม

49



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

25. โรงเรียน
ผูสูงอายุ
ตําบล
พลับพลา
สาขา 1
ชมรม
ผูสูงอายุ
โรงพยาบาล
สงเสริม
สุขภาพ
ตําบล
พลับพลา

1. จัดประชุมประชาคมผูสูงอายุ
2. เสนอโครงการ
3. เลือกคณะกรรมการ  และ
ผูรับผิดชอบโครงการ
4. เขียนโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณ
5. ดําเนินงานและติดตาม
ประเมินผล

1. เพ่ือใหกลุมเปาหมายคือ
ผู สู ง อ า ยุ ไ ด ทํ า กิ จ ก ร ร ม
รวมกัน
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพทาง
รางกาย  และจิตใจ
3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
ดูแลตนเอง  มีจิตอาสา
สามารถถายทอดภูมิปญญา
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน

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

ก.พ.– ส.ค. 62 1. คาวิทยากร 2 คน
จํานวน 2 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท จํานวน 7
เดือน เปนจํานวนเงิน
14,400.- บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 112
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 25
บาท จํานวน 6 เดือน
เปนจํานวนเงิน 16,800
บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 112
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50
บาท จํานวน 7 เดือน
เปนจํานวนเงิน 33,600
บาท
4. คาปายไวนิล ขนาด
1 x 3 จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน 300
บาท

รวมเปนเงิน
65,100.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

26. โรงเรียน
ผูสูงอายุ
ตําบล
พลับพลา
สาขา 2
ชมรม
ผูสูงอายุ
โรงพยาบาล
สงเสริม
สุขภาพ
ตําบลคลอง
กลาง

1. จัดประชุมประชาคมผูสูงอายุ
2. เสนอโครงการ
3. เลือกคณะกรรมการ  และ
ผูรับผิดชอบโครงการ
4. เขียนโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณ
5. ดําเนินงานและติดตาม
ประเมินผล

1. เพ่ือใหกลุมเปาหมายคือ
ผู สู ง อ า ยุ ไ ด ทํ า กิ จ ก ร ร ม
รวมกัน
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพทาง
รางกาย  และจิตใจ
3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
ดูแลตนเอง  มีจิตอาสา
สามารถถายทอดภูมิปญญา
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน

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

มี.ค.– ส.ค. 62 1. คาวิทยากร 2 คน
จํานวน 2 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท จํานวน 6
เดือน เปนจํานวนเงิน
14,400.- บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 52
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 25
บาท จํานวน 6 เดือน
เปนจํานวนเงิน 7,800
บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มสําหรับ
ผูเขารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 52
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50
บาท จํานวน 6 เดือน
เปนจํานวนเงิน 15,600
บาท
4. คาเอกสารการอบรม
จํานวน 50 ชุดๆ ละ 20
บาท เปนจํานวนเงิน
1,000 บาท
5. คาปายไวนิล ขนาด
1 x 3 จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน 300
บาท

รวมเปนเงิน
39,100.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นายสนับ  กํากระโทก
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

27.
โครงการเขา
วัดปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือ
สราง
สุขภาพจิต
วัดพลับพลา
หมูท่ี 3

1. แจงใหผูรวมโครงการไดถือ
ศีลปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน
ในชวงเขาพรรษา
2. แตงตั้งคณะกรรมการในการ
ทํางาน รับผิดชอบโครงการและ
ผูมีอํานาจในการเบิกจาย
3. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา
4. ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการและ
สงผลรายงานการดําเนินงานตอ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหผูเขารวมไดถือศีล
ปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน
ในชวงเขาพรรษา
2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี
3. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ
มีเพ่ือนใหมๆ ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน

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

ก.ค.–ก.ย. 62 1. คาปายไวนิล
ขนาด 1 x 3
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
2. คานํ้าปาณะ
สําหรับผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน
42 คนๆ ละ 20
บาท จํานวน 12
ครั้ง เปนจํานวน
เงิน 10,080

รวมเปนเงิน
10,380.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางสวน จงประเสริฐย่ิง
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

28.
โครงการเขา
วัดปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือ
สราง
สุขภาพจิต
วัดปา
พลับพลา
หมูท่ี 1

1. แจงใหผูรวมโครงการไดถือ
ศีลปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน
ในชวงเขาพรรษา
2. แตงตั้งคณะกรรมการในการ
ทํางาน รับผิดชอบโครงการและ
ผูมีอํานาจในการเบิกจาย
3. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา
4. ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการและ
สงผลรายงานการดําเนินงานตอ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหผูเขารวมไดถือศีล
ปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน
ในชวงเขาพรรษา
2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี
ไมเครียด ไมซึมเศรา
3. เปนการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในชวงเขาพรรษา 3
เดือน และเปนแบบอยางให
คนรุนตอไป

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

ก.ค.– ก.ย. 62 1. คาปายไวนิล
ขนาด 1 x 3
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
2. คานํ้าปาณะ
สําหรับผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน
43 คนๆ ละ 20
บาท จํานวน 12
ครั้ง เปนจํานวน
เงิน 10,320

รวมเปนเงิน
10,620.- บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ

นางสิริกานต  เพลาะกระโทก
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

29.
โครงการเขา
วัดปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือ
สราง
สุขภาพจิต
วัดคลอง
กลาง  หมูท่ี
15

1. ประชุม ประชาสัมพันธ
2. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา
3. คัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือ
รับผิดชอบโครงการฯ
4. เขียนโครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลพลับพลา
5. ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการและ
สงผลรายงานการดําเนินงานตอ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา

1. เพ่ือใหผูเขารวมไดถือศีล
ปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน
ในชวงเขาพรรษา
2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี
ไมเครียด ไมซึมเศรา
3. เปนการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยในชวงเขาพรรษา 3
เดือน และเปนแบบอยางให
คนรุนตอไป

30 คน 1. ผู ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม มี
ความสุขกาย สุขใจ
2. ผู เขารวมโครงการมี
ความรัก ความสามัคคีใน
หมูคณะ
3. ผูเขารวมโครงการสราง
ภาคีเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหมูบานอ่ืน

ก.ค.–ก.ย. 62 1. คาปายไวนิล
ขนาด 1 x 3
จํานวน 1 ปาย
เปนจํานวนเงิน
300 บาท
2. คานํ้าปาณะ
สําหรับผูเขารวม
โครงการฯ จํานวน
30 คนๆ ละ 20
บาท จํานวน 12
ครั้ง เปนจํานวน
เงิน 7,200

รวมเปนเงิน
7,500.- บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางทวาย   อุนใจ
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

30.
โครงการพน
หมอกควัน
กําจัดตัวแก
ยุงลาย
ปองกัน
ไขเลือดออก
ประจําป
2562 อบต.
พลับพลา

1. กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ี
2. จัดเตรียมอุปกรณท่ีใชในการ
ปองกันโรคไขเลือดออก เชน
วัสดุเคมีภัณฑ อุปกรณพน
หมอกควัน
3. ประสานความรวมมือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลคลอง
กลาง โรงเรียนและวัดในเขต
ตําบลพลับพลา อสม. ผูนํา
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป ให
ทราบถึงการมีสวนรวมและรวม
เดินรณรงคควบคุม ปองกัน
ไขเลือดออก
4. ประชาสัมพันธโครงการฯ ใน
เขตพ้ืนท่ี
5. ดําเนินการตามโครงการฯ

1. เพ่ือลดอัตราการปวยและ
เสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออก
2. เพ่ือเฝาระวัง ควบคุม
ปองกันและระงับการแพร
ระบาดของโรคไขเลือดออก
3. เพ่ือกําจัดตัวแกยุงลาย
และลูกน้ํายุงลาย
4. เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
ไขเลือดออกและ
ความสําคัญในการกําจัดตัว
แกยุงลาย

หมูบาน 18
หมูบาน ,
วัด 9 วัด ,
โรงเรียน 6
โรงเรียน
และสถาน
โรงแรม
บริษัท
ตางๆ

1. สามารถปองกันการ
เกิดและการแพรระบาด
ของโรคไขเลือดออกและ
โรคท่ีเกิดจากยุงได
2. ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายของไขเลือดออก
3. ทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการควบคุมการปองกัน
การแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก
4. สามารถกําจัดตัวแก
ยุงลาย เพ่ือควบคุมโรค
ไขเลือดออกได

มี.ค.–ก.ย. 62 1. คาน้ํามันดีเซล
สําหรับผสมน้ํายาพน
หมอกตวัน จํานวน
15,000 บาท
2. คาน้ํามันเชื้อเพลิง
(แกสโซฮอล)สําหรับ
เครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 5,000 บาท
3. คาจางเหมาบริการ
พนหมอกควัน จํานวน
18 หมูบานๆ ละ
1,000 บาท เปน
จํานวนเงิน 18,000
บาท
4. คาจางเหมาบริการ
พนหมอกควันโรงเรียน
6 โรงเรียนๆ ละ 500
บาท เปนจํานวนเงิน
3,000 บาท
5. คาจางเหมาบริการ
พนหมอกควันวัด 9
วัดๆ ละ 500 บาท เปน
จํานวนเงิน 4,500 บาท
6. คาจางเหมาบริการ
ทําปายโครงการฯ
ขนาด 1 x 3 เมตร
จํานวน 3 ปายๆ ละ
300 บาท เปนจํานวน
เงิน 900 บาท

รวมเปนเงิน
46,400 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

อบต.พลับพลา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

31.
โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูและ
เสริมทักษะ
การเอาชีวิต
รอดในน้ํา
ใหกับเด็ก
และ
ประชาชน
ท่ัวไป อบต.
พลับพลา
ประจําป
2562

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. ประสานงาน คณะกรรมการ
และวิทยากรท่ีมีความรูและ
เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลโชค
ชัย ฮุก 31 โชคชัย ทีมเทศบาล
โชคชัย
3. ประสานงานหนวยงานดาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ คือ
โรงพยาบาลโชคชัยเพ่ือบูรณา
การรวมกันจัดกิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ เผยแพร
ขาวสาร ทางสื่อตางๆ เชน
ประชาสัมพันธทางหอกระจาย
ขาวหมูบาน ปายประชาสัมพันธ
และสถานีวิทยุชุมชนในทองถ่ิน
5. รายงานสรุปผลการดําเนิน
โครงการฯ

1. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน มีความรูในเรื่อง
ของการเอาตัวรอดเมื่อประสบ
ภัยทางนํ้า
2. เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเขารวมโครงการมี
ผลสัมฤทธ์ิในดานการเอาตัวรอด
และชวยเหลือผูอ่ืนจากการ
จมนํ้าเบื้องตน
3. เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีทัศนคติท่ีดีตอ
วิธีการเอาตัวรอดและวิธี
ชวยเหลือผูอ่ืนจากภัยทางนํ้า
4. เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ตําบลพลับพลาไดใชเวลาวางให
เปนประโยชน
5. เพ่ือสรางความรัก ความ
สามัคคี ใหเกิดกับ เด็ก เยาวชน
และประชาชนในพ้ืนท่ี

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
ป ร ะ ช า ช น  ส า ม า ร
ถายทอดวิธี เอาตัวรอด
และวิธีชวยเหลือผูอ่ืนจาก
ภัยทางน้ําได
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
ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม รั ก
ความสามัคคี

ม.ค.–ก.ย. 62 1. คาปายประชาสัมพันธ
โครงการฯ ขนาด
1 x 3 เมตร จํานวน 1

ปาย เปนจํานวนเงิน 300
บาท
2. คาอาหารวางพรอม
เครื่องด่ืมสําหรับทีม
วิทยากรและผูเขารับการ
อบรม จํานวน 110 คนๆ
ละ 2 ม้ือๆ ละ 25 บาท
เปนจํานวนเงิน 5,500
บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องด่ืมสําหรับทีม
วิทยากรและผูเขารับการ
อบรม จํานวน 110 คนๆ
ละ 1 ม้ือๆ ละ 50 บาท
เปนจํานวนเงิน 5,500
บาท
4. คาสถานที่และคา
ฝกอบรม จํานวน 110
คนๆ ละ 50 บาท เปน
จํานวนเงิน 5,500 บาท
5. คาทีมวิทยากร ชวงเชา
จํานวน 6 คน
(ภาคทฤษฎี) และคาทีม
วิทยากร ชวงบาย จํานวน
10 คน (ภาคสนาม) รวม
วิทยากรจํานวน 16 คน
จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ
600 บาท เปนจํานวนเงิน
9,600 บาท
รวมเปนเงิน26,400 บาท

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ อบต.พลับพลา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุมหรือองคกรประชาชน  หรือหนวยงานอื่น

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

32. โครงการ
ตรวจสุขภาพ
พระภิกษุ
สามเณร
ประจําป
2562

1. สํารวจขอมูลกลุมเปาหมาย
พระภิกษุ สามเณร ในพ้ืนท่ีตําบล
พลับพลา
2. จัดทําโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
3. แจงแนวทางการดําเนินโครงการ
ตรวจคัดกรองพระภิกษุ สามเณร

1. ใหพระภิกษุ สามเณร ใน
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา ไดรับการตรวจคัด
กรอง/ประเมินคนหาความเสี่ยง
ดานสุขภาพและท่ีมีความเสี่ยง/
ปวย เขาถึงบริการดูแลตามสิทธิ
ประโยชนตามระบบหลักประกัน
สุขภาพ
2. กระตุนสงเสริมใหพระภิกษุ
สามเณร ในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา เกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึง
ความสําคัญในการดูแลสงเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค

40 รูป 1. พระภิกษุ สามเณร ในพ้ืนท่ี
อบต.พลับพลา สามารถทราบ
ถึงสภาวะสุขภาพตนเอง และ
นํ า ไ ป สู ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม
2. พระภิกษุ สามเณร ในพ้ืนท่ี
อบต.พลับพลา ท่ีมีความเสี่ยง
สุขภาพ/ปวย มีโอกาสไดรับ
การบําบัดรักษา ฟนฟู และ
เขาถึงระบบบริการสุขภาพ
มากช้ึน
3. พระภิกษุ สามเณร ในพ้ืนท่ี
อ บ ต . พ ลั บ พ ล า  มี ค ว า ม
ตระหนักถึงการดูแลสราง
สุขภาพตนเองได

พ.ค.–ส.ค. 62 1. คาปาย
โครงการฯ ขนาด 1
x 3 เมตร จํานวน 1
ปาย เปนจํานวนเงิน
300 บาท
2. คานํ้าปาณและ
อาหารพรอม
เครื่องด่ืมสําหรับ
พระภิกษุ สามเณร
และทีมวิทยากร
จํานวน 50 รูปๆ ละ
2 ม้ือๆ ละ 25 บาท
เปนจํานวนเงิน
2,500 บาท
3. คาอาหารเพล
สําหรับพระภิกษุ
สามเณร พรอม
เครื่องด่ืมและทีม
วิทยากร จํานวน
50 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ
ละ 50 บาท เปน
จํานวนเงิน 2,500
บาท
รวมเปนเงิน
5,300 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

อบต.พลับพลา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนกิจกรรมศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

33. โครงการ
อบรม
ผูปกครอง ครู
ผูดูแลเด็ก
คณะกรรมการ
ศูนยฯ ในการ
เลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย
ประจําป
2562
ของศูนยเด็ก
เล็กบานโคง
ยาง

1. ประชุม ผูเก่ียวของ
2. จัดทําแผน/โครงการเพ่ือ
เสนอของบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา
3. จัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือ
วางแผนการดําเนินงาน
4. ดําเนินการตามแผนงานและ
ประเมินผลดําเนินงานตาม
โครงการ

1. เพ่ือใหผูปกครองนักเรียน
สามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ไดอยางเหมาะสมตามวัย
2. เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะใน
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของ
ผูปกครองนักเรียน
3. เพ่ือใหผูปกครองนักเรียน
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไปในทาง
เดียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 คน 1. ผู ปกครองนั ก เ รี ยน
สามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ไดอยางเหมาะสมตามวัย
2. ผูปกครองนักเรียนมี
ทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยเพ่ิมมากข้ึน
3. ผูปกครองนักเรียนกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประสานงานและเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยไปดวยกัน

ม.ค. –ก.ย. 62 1. คาปายโครงการฯ
ขนาด
1 x 3 เมตร จํานวน
1 ปาย เปนจํานวน
เงิน 300 บาท
2. คาอาหารวาง
พรอมเคร่ืองดื่ม
สําหรับวิทยากรและผู
เขารับการอบรม
จํานวน 30 คนๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 25 บาท
เปนจํานวนเงิน
1,500 บาท
3. คาอาหารกลางวัน
พรอมเคร่ืองดื่ม
สําหรับวิทยากรและผู
เขารับการอบรม
จํานวน 30 คนๆ ละ
1 มื้อๆ ละ 50 บาท
เปนจํานวนเงิน
1,500 บาท
4. คาวิทยากรในการ
อบรม จํานวน 6
ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เปนจํานวนเงิน
3,600 บาท
รวมเปนเงิน
6,900 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นายสุริวงค ชัยนฤเวทย
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนกิจกรรมศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

34.
โครงการ
แปรงสีฟน
อันแรกของ
หนู
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน

1. ประชุม ผูเก่ียวของ
2. จัดทําแผน/โครงการเพ่ือ
เสนอของบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา
3. จัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงาน
4. ดําเนินการตามแผนงานและ
ประเมินผลดําเนินงานตาม
โครงการ

1. เพ่ือใหเด็กกลุม อายุ 2 –
5 ป ไดรับการสงเสริมและ
ปองกันทันตกรรม
2. เพ่ือกระตุนใหผูปกครอง
(ผูดูแลเด็ก 2-5 ป)ทุกคน
ตระหนักในการดูแลทันต
สุขภาพ
3. เพ่ือใหผูปกครอง (ผูดูแล
เด็ก 2-5 ป) มีความรูและ
เจตคติท่ีดีในการดูแลทันต
สุขภาพ

30 คน 1. เด็กในกลุมเปาหมายมี
สุขภาพชองปากท่ีดีข้ึน
2. ผูปกครองและเด็กมี
ความรูความเขาใจและรู
เรื่องการแปรงฟนอยางถูก
สุขภาพปากและฟนอยาง
ตอเนื่อง
3. เด็กมีความสุขในการ
เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ร ม ท่ี
เก่ียวกับการแปรงฟน

ม.ค.-ส.ค.62 1. คาวิทยากร จํานวน 6
ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท เปน
จํานวนเงิน 3,600 บาท
2. คาเอกสารประกอบการ
อบรม จํานวน 20 ชุดๆ ละ
25 บาท เปนจํานวน 500
บาท
3. คาปายประชาสัมพันธโรง
การ ขนาด 1 x 3 เปน
จํานวนเงิน 300 บาท
4. คาฟลูออไรดวานิช
จํานวน 1 หลอด เปนจํานวน
เงิน 1,570 บาท
5. คา Ketac (วัสดุอุดฟนสี
เหมือนฟน) 1 ชุด เปน
จํานวนเงิน 1,900 บาท
6. คาชุดแปรงฟนและยาสี
ฟนสําหรับเด็ก 0 – 3 ป ยาสี
ฟนขนาดไมนอยกวา 40
กรัม และแกวนํ้าสแตนเลส
จํานวน 20 ชุดๆ ละ 70
บาท จํานวน 3 เดือน เปน
จํานวนเงิน 4,200 บาท
7. คาอาหารวางพรอม
เคร่ืองด่ืมสําหรับผูเขาอบรม
และวิทยากร จํานวน 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท
เปนจํานวนเงิน 1,500 บาท
8. คาอาหารกลางวันพรอม
เคร่ืองด่ืมสําหรับวิทยากร
และผูเขารวมอบรม จํานวน
30 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50
บาท เปนจํานวนเงิน 1,500
บาท

รวมเปนเงิน
15,070 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางหทัยรัตน  ทิพยพันดุง
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนกิจกรรมศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

35.
โครงการเฝา
ระวัง
โภชนาการ
และสงเสริม
พัฒนาการ
เด็ก 2 – 4
ป
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน

1. ประชุม ผูเก่ียวของ
2. จัดทําแผน/โครงการเพ่ือ
เสนอของบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา
3. จัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงาน
4. ดําเนินการตามแผนงานและ
ประเมินผลดําเนินงานตาม
โครงการ

1. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก 2 – 4 ป
ภาวะโภชนาการปกติและมี
พัฒนาการสมวัย
2. เพ่ือเฝาระวังและตรวจ
ประเมินภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการเด็ก 2 – 4 ป
3. เพ่ือติดตาม กระตุน และ
ประเมินภาวะโภชนาการและ
พัฒนาการชาทุก 1 เดือน ในเด็ก
ท่ีมีภาวะโภชนาการผิดปกติใหมี
ภาวะโภชนาการปกติและเด็กท่ี
มีพัฒนาการชาใหมีพัฒนาการ
สมวัย
4. เพ่ือใหผูปกครองของเด็กมี
ความรูในการสงเสริมและ
ประเมินโภชนาการ และ
พัฒนาการเด็ก 2 – 4 ป ไดอยาง
ถูกตอง
5. เพ่ือสรางเสริมความรัก
ความสัมพันธระหวางเด็กและ
ผูปกครอง หรือผูดูแลเด็ก

40 คน 1. เด็ก 2-4 ป ไดรับการ
สงเสริมใหภาวะโภชนาการ
ปกติและมีพัฒนาการสมวัย
2. เด็ก 2-4 ป ไดรับการเฝา
ระวังและตรวจประเมินภาวะ
โภชนาการและพัฒนาการ
3. เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการ
ผิดปกติและเด็กท่ีมีพัฒนาการ
ชาไดรับการติดตาม กระตุน
และประเมินภาวะโภชนาการ
และตรวจพัฒนาการชาใหมี
ภาวะโภชนาการปกติและมี
พัฒนาการสมวัย
4. ผูปกครองของเด็กมีความรู
ในการสงเสริมและประเมิน
ภ า ว ะ โ ภ ช น า ก า ร  แ ล ะ
พัฒนาการเด็ก 2-4 ป ได
อยางถูกตอง
5. ผูปกครอง มีสวนรวมใน
การสงเสริมภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการเด็ก 2-4 ป

ม.ค.-ส.ค.62 1. คาวิทยากร จํานวน 6
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เปนจํานวนเงิน 3,600
บาท
2. คาคูมือเผาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)จํานวน
20 ชุดๆ ละ 30 บาท เปน
จํานวน 600 บาท
3. คาปายประชาสัมพันธ
โรงการ ขนาด 1 x 3 เปน
จํานวนเงิน 300 บาท
4. คาเครื่องชั่งน้ําหนัก
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง
เปนจํานวนเงิน 3,500
บาท
5. คาที่วัดสวนสูงแบบไม
มีจุดยืน จํานวน 1 เครื่อง
เปนจํานวนเงิน 2,000
บาท
6. คาแฟมประจําตัวเด็ก
จํานวน 20 แฟมๆ ละ 50
บาท เปนจํานวนเงิน
1,000 บาท

รวมเปนเงิน
11,000 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางหทัยรัตน  ทิพยพันดุง

60



แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนกิจกรรมศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

36.
โครงการ
สงเสริม
พัฒนาการ
เด็ก...กิน...
กอด....เลน
....เลา
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ทาตะเคียน

1. ประชุม ผูเก่ียวของ
2. จัดทําแผน/โครงการเพ่ือ
เสนอของบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา
3. จัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงาน
4. ดําเนินการตามแผนงานและ
ประเมินผลดําเนินงานตาม
โครงการ

1. เพ่ือจัดกิจกรรมให
ผูปกครองเด็กปฐมวัยมี
ความรู เรื่องการพูด กิน เลา
ตื่นเตน ดู เรียนรู กอด
2. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ท้ัง 4
ดาน ในเด็กปฐมวัย

40 คน 1. ผูปกครองเด็กปฐมวัยมี
ความรู เรื่องการพูด กิน
เลน ตื่นเตน เรียนรู
2. เด็กปฐมวัยไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ
สังคม และสติปญญา ท้ัง
4 ดาน

ม.ค.-ส.ค.62 1. คาวิทยากร จํานวน
6 ชั่วโมงๆ ละ 600
บาท เปนจํานวนเงิน
3,600 บาท
2. คาวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการจัดอบรม 1,000
บาท
3. คาปาย
ประชาสัมพันธโรงการ
ขนาด 1 x 3 เปน
จํานวนเงิน 300 บาท
4. คาหนังสือนิทาน
จํานวน 10 เลมๆ ละ
200 บาท เปนจํานวน
เงิน 2,000 บาท
5. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มสําหรับผูเขา
อบรมและวิทยากร
จํานวน 30 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท  เปน
จํานวนเงิน 1,500 บาท
6. คาอาหารกลางวัน
พรอมเครื่องดื่มสําหรับ
วิทยากรและผูเขารวม
อบรม จํานวน 30 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 50 บาท
เปนจํานวนเงิน 1,500
บาท

รวมเปนเงิน
9,900 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

นางหทัยรัตน  ทิพยพันดุง
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

37. โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
และครุภัณฑ
เพ่ือการ
ดําเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

1. ข้ันตอนวางแผนงาน
- รวมกันประชุมวางแผน กําหนด
รายการวัสดุ และครุภัณฑท่ีมีความ
จําเปนตอการบริหารจัดการ
กองทุนใหมีประสิทธิภาพ
- กําหนดคุณสมบัติของวัสดุ และ
ครุภัณฑท่ีจะดําเนินการจัดหา
- ดําเนินการสืบราคาวัสดุ และ
ครุภัณฑตามรายการเบื้องตน
2. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา
3. ข้ันตอนการดําเนินงาน
-- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
ประกอบการดําเนินงาน ตาม
ระเบียบของหนวยงานโดยอนุโลม
4. มอบครุภัณฑท่ีจัดหาตาม
กระบวนการใหอยูในความดูแลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
ลงทะเบียนครุภัณฑไว

1. เพ่ือสงเสริมกระบวนการ
บริหารจัดการกองทุนใหมี
ประสิทธิภาพ มีวัสดุ
อุปกรณเหมาะสมเพียงพอ
ตอการใชงาน
2. เพ่ือความสะดวกในการ
รายงานระบบออนไลนและ
จัดทํารายงานของกองทุน
3. เพ่ือความสะดวกในการ
พกพาเพ่ือนําเสนองานดาน
วิชาการตางๆ ของกองทุน
นอกสถานท่ี

เพ่ือ
ดําเนินงาน
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ
อบต.

พลับพลา

1. กระบวนการบริหาร
จัดการกองทุนมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
2. มีเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ท่ีจําเปนและเพียงพอตอ
การทํางาน

ต.ค.61–ก.ย.62 1. คาจัดซื้อ
กระดาษถาย
เอกสารขนาด
A4 จํานวน
15 รีมๆละ
130 บาท เปน
จํานวนเงิน
1,950 บาท
2. คาจัดซื้อ
หมึก รุน
brother
จํานวน 2
กลองๆละ
1,650 บาท
เปนเงิน 3,300
บาท
รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 5,250
บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

อบต.พลับพลา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

38. โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
กองทุน/ท่ี
ปรึกษา/
อนุกรรมการ/
คณะทํางาน/
บุคคลภายนอก/
เจาหนาท่ี
อปท./คาใชจาย
ในการเดินทาง
ไปราชการ/
คาใชจายตางๆ
ในการบริหาร
กองทุน/
คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม
ในการประชุม
ตางๆ

1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- รวมกันประชุมวางแผน กําหนดรางวาระ
ในการประชุม จํานวนคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
- กําหนดวันประชุมตลอดปงบประมาณ
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อ
กําหนดนัดหมาย
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณประกอบการ
ดําเนินงาน
- จัดเตรียมคาใชจายในการประชุม เชน
คาตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ
คณะทํางาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม
อาหารกลางวัน
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม
4. ดําเนินการจัดประชุมตามแผนงานและ
วาระที่กําหนด
- จัดประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา
อยางนอย 4 คร้ัง/ป
- จัดประชุมอนุกรรมการกองทุน/
คณะทํางาน อยางนอย 4 คร้ัง/ป
- สรุปผลการประชุมและมติ
คณะกรรมการ

1. พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
2. เพ่ือพิจารณาออกระเบียบท่ี
จําเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทุน
3. เพ่ือควบคุมและกํากับดูแลการ
รับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพยสินในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติกําหนด
4. เพ่ือกํากับดูแลใหหนวยงาน
หรือกลุมหรือองคกรผูท่ีไดรับ
อนุมัติงบประมาณ ใหเปนไปตาม
แผนงานโครงการท่ีคณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ
5. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
การจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
รายงานการรับจายและเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

36 คน 1. แผนงานหรือโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีผานการ
อนุมัติเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน
2. การรับเงิน การ
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจัดทําบัญชีหรือ
ทรัพยสินในกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนด

ต.ค.61–ก.ย.62 1. จัดประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ

- คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม

- คาตอบแทน
คณะกรรมการ
2. จัดประชุม
อนุกรรมการกองทุนฯ

- คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม

- คาตอบแทน
อนุกรรมการ
3. คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
4. คาใชจายตางๆใน
การบริหารกองทุน
5. คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่มในการประชุม
ตางๆ

รวมเปนเงิน
59,200 บาท

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองคการ
บริหารสวน
ตําบลพลับพลา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

39.โครงการ
ประชุมจัดทํา
แผนสุขภาพ
ตําบลกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
องคการ
บริหารสวน
ตําบล
พลับพลา

1. ขั้นตอนวางแผนงาน
- รวมกันประชุมวางแผน กําหนดรางวาระ
ในการประชุม จํานวนคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
- กําหนดวันประชุมตลอดปงบประมาณ
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
พลับพลา
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
- ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อ
กําหนดนัดหมาย
- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณประกอบการ
ดําเนินงาน
- จัดเตรียมคาใชจายในการประชุม เชน
คาตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ
คณะทํางาน คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม
อาหารกลางวัน
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม
4. ดําเนินการจัดประชุมตามแผนงานและ
วาระที่กําหนด
- จัดประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา
อยางนอย 4 คร้ัง/ป
- จัดประชุมอนุกรรมการกองทุน/
คณะทํางาน อยางนอย 4 คร้ัง/ป
- สรุปผลการประชุมและมติ
คณะกรรมการ

1. เพ่ือจัดทําแผน/โครงการ
ท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ประชาชนทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการจัดทําแผน
สุขภาพตําบล

50 คน 1. การบริหารจัดการ
กองทุนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง
2. มีสถานท่ีแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงานดาน
สุขภาพของชุมชน

ต.ค.61–ก.ย.62 1. คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารับ
การประชุม
จํานวน 50
คนๆ ละ 1 ม้ือๆ
ละ 25 บาท
เปนจํานวนเงิน
1,250 บาท

- แบบติดตาม
ผลการ
ดําเนินการ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองคการ
บริหารสวน
ตําบลพลับพลา
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แผนงานประจําปกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท) การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

40. โครงการ
ปองกันและ
แกไขโรค
ระบาดหรือภัย
พิบัติ

- ปองกันและแกไขโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ

- เพ่ือปองกันและแกไขโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ

พ้ืนท่ี
ตําบล

พลับพลา

- การปองกันและแกไข
โรคระบาดหรือภัยพิบัติ
สําเร็จลุลวงไปดวยดี

ต.ค.60–ก.ย.61 - คาใชจายในใน
การปองกันและ
แกไขโรคระบาด

หรือภัยพิบัติ
จํานวน

10,000.-

- แบบติดตาม
ผลการ
ดําเนินการ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองคการ
บริหารสวน
ตําบลพลับพลา
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สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

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

1 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคติดตอ รพ.สต.พลับพลา 13,100 - - - -
2 โครงการใสใจสุขภาพปองกันภาวะเครียดและซึมเศรา รพ.สต.พลับพลา 13,950 - - - -
3 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม รพ.สต.พลับพลา 10,825 - - - -
4 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 6 ป รพ.สต.พลับพลา 7,700 - - - -
5 โครงการรานชําสะอาด รานอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค รพ.สต.พลับพลา 11,800 - - - -
6 โครงการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรและประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รพ.สต.พลับพลา 15,700 - - - -

7 โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงไตวายรพ.สต.พลับพลา 10,825 - - - -
8 โครงการเฝาระวังสารพิษตกคางในเลือดเกษตรกรกลุมเสี่ยง  รพ.สต.คลองกลาง 7,360 - - - -
9 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชน

กลุม อายุ 35 – 59 ป รพ.สต.คลองกลาง 11,420 - - - -

10 โครงการติดตามตรวจการจําหนายยา/อาหารและเครื่องสําอางในรานคาชุมชน
รพ.สต.คลองกลาง 8,860 - - - -

11 โครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต ป 2562 รพ.สต.คลองกลาง 27,050 - - - -
12 โครงการปองกันเด็กจมน้ําในเด็กอายุ 0 – 5 ป รพ.สต.คลองกลาง 17,150 - - - -
13 โครงการสงเสริมสุขภาพปากและฟนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6

รพ.สต.คลองกลาง 15,440 - - - -

14 โครงการสงเสริมฟนฟูสุขภาพและติดตามเยี่ยมบานผูพิการ รพ.สต.คลองกลาง 13,200 - - - -

15 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ี
เสี่ยงตอการปวยเปนโรคหัวใจหลอดเลือด รพ.สต.คลองกลาง 21,900 - - - -

16 โครงการฝกทักษะการปฏิบัติเรื่องการดูแลสุขภาพดานการบริโภคอาหาร/การ
ออกกําลังกาย/การนอนหลับ/การดูแลสุขภาพชองปาก รพ.สต.คลองกลาง 12,200 - - - -

17 โครงการสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บานพลับพลา หมูท่ี 3 - 9,460 - - -
18 โครงการชมรมคนรักสุขภาพตําบลพลับพลา บานโคงยาง หมูท่ี 4 - 15,300 - - -

รวม 218,480.- 24,760.- - - -
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สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

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

19 โครงการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
บานหนองยายเหล หมูท่ี 5 - 14,375 - - -

20 โครงการสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคความดันโลหิตสูง บานเกาะ  หมูท่ี 8 - 9,775 - - -
21 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน  บานบุ หมูท่ี 10 - 9,200 - - -
22 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม บานปรางค  หมูท่ี 11 - 7,950 - - -
23 โครงการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน  บานทาตะเคียน หมูท่ี 13 8,600 - - -
24 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน บานบุ หมูท่ี 17 - 9,650 - - -
25 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลับพลา  สาขา 1 - 65,100 - - -
26 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลคลองกลาง สาขา 2 - 39,100 - - -
27 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดพลับพลา  หมูท่ี 3 - 10,380.- - - -
28 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดปาพลับพลา  หมูท่ี 1 - 10,620.- - - -
29 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดคลองกลาง  หมูท่ี 15 - 7,500.- - - -
30 โครงการพนหมอกควันและกําจัดตัวแกยุงลายปองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเปนพาหะ

ประจําป 2562 อบต.พลับพลา - 46,400.- - - -

31 โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า  ใหกับเด็ก
และประชาชนท่ัวไป อบต.พลับพลา - 26,400.- - - -

32 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ  สามเณร  ประจําป 2562 อบต.พลับพลา - 5,300 - - -
33 โครงการอบรมผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของ

ศูนยเด็กเล็กบานโคงยาง - - 6,900.- - -
34 โครงการแปรงสีฟนอันแรกของหนู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน - - 15,070 - -
35 โครงการเฝาระวังภาวะโภชนาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 2-4 ป ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทาตะเคียน - - 11,000 - -

รวม - 270,350.- 32,970.- - -
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สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

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

36 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เลน เลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน - - 9,900 - -
37 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเพ่ือการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ - - - 5,250.- -
38 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ท่ีปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทํางาน/

บุคคลภายนอก/เจาหนาท่ี อปท./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาใชจายตางๆในการ
บริหารกองทุน/คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มในการประชุมตางๆ

- - - 59,200.- -

39 โครงการจัดประชุมจัดทําแผนสุขภาพตําบลกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา ประจําป 2563 - - - 1,250.- -

40 โครงการปองกันและแกไขโรคระบาดหรือภัยพิบัติ - - - - 10,000.-
รวม 218,480 295,110 42,870 65,700 10,000.-

รวมทั้งสิ้น 632,160.-

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 3 / 2561 เม่ือวันท่ี 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายสมบูรณ  แขดอน)
ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
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- 3 -

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

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

1 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคติดตอ รพ.สต.พลับพลา 13,100 - - - -
2 โครงการใสใจสุขภาพปองกันภาวะเครียดและซึมเศรา รพ.สต.พลับพลา 13,950 - - - -
3 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม รพ.สต.พลับพลา 10,825 - - - -
4 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 6 ป รพ.สต.พลับพลา 7,700 - - - -
5 โครงการรานชําสะอาด รานอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค รพ.สต.พลับพลา 11,800 - - - -
6 โครงการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรและประชาชนผูไดรับผลกระทบจาก

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รพ.สต.พลับพลา 15,700 - - - -

7 โครงการลดเสี่ยง เลี่ยงไตวายรพ.สต.พลับพลา 10,825 - - - -
8 โครงการเฝาระวังสารพิษตกคางในเลือดเกษตรกรกลุมเสี่ยง  รพ.สต.คลองกลาง 7,360 - - - -
9 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชน

กลุม อายุ 35 – 59 ป รพ.สต.คลองกลาง 11,420 - - - -

10 โครงการติดตามตรวจการจําหนายยา/อาหารและเครื่องสําอางในรานคาชุมชน
รพ.สต.คลองกลาง 8,860 - - - -

11 โครงการมหัศจรรย 1000 วันแรกแหงชีวิต ป 2562 รพ.สต.คลองกลาง 27,050 - - - -
12 โครงการปองกันเด็กจมน้ําในเด็กอายุ 0 – 5 ป รพ.สต.คลองกลาง 17,150 - - - -
13 โครงการสงเสริมสุขภาพปากและฟนเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6

รพ.สต.คลองกลาง 15,440 - - - -

14 โครงการสงเสริมฟนฟูสุขภาพและติดตามเยี่ยมบานผูพิการ รพ.สต.คลองกลาง 13,200 - - - -



-4-

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

15 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ี
เสี่ยงตอการปวยเปนโรคหัวใจหลอดเลือด รพ.สต.คลองกลาง 21,900 - - - -

16 โครงการฝกทักษะการปฏิบัติเรื่องการดูแลสุขภาพดานการบริโภคอาหาร/การ
ออกกําลังกาย/การนอนหลับ/การดูแลสุขภาพชองปาก รพ.สต.คลองกลาง 12,200 - - - -

17 โครงการสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บานพลับพลา หมูท่ี 3 - 9,460 - - -
18 โครงการชมรมคนรักสุขภาพตําบลพลับพลา บานโคงยาง หมูท่ี 4 - 15,300 - - -
19 โครงการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

บานหนองยายเหล หมูท่ี 5 - 14,375 - - -

20 โครงการสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคความดันโลหิตสูง บานเกาะ  หมูท่ี 8 - 9,775 - - -
21 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน  บานบุ หมูท่ี 10 - 9,200 - - -
22 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อม บานปรางค  หมูท่ี 11 - 7,950 - - -
23 โครงการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน  บานทาตะเคียน หมูท่ี 13 8,600 - - -
24 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน บานบุ หมูท่ี 17 - 9,650 - - -
25 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลับพลา  สาขา 1 - 65,100 - - -
26 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลคลองกลาง สาขา 2 - 39,100 - - -
27 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดพลับพลา  หมูท่ี 3 - 10,380.- - - -
28 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดปาพลับพลา  หมูท่ี 1 - 10,620.- - - -
29 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดคลองกลาง  หมูท่ี 15 - 7,500.- - - -
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ที่ โครงการ ประเภทที/่งบประมาณ (บาท)
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5

30 โครงการพนหมอกควันและกําจัดตัวแกยุงลายปองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเปนพาหะ
ประจําป 2562 อบต.พลับพลา - 46,400.- - - -

31 โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า ใหกับเด็ก
และประชาชนท่ัวไป อบต.พลับพลา - 26,400.- - - -

32 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ  สามเณร  ประจําป 2562 อบต.พลับพลา - 5,300 - - -
33 โครงการอบรมผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของ

ศูนยเด็กเล็กบานโคงยาง - - 6,900.- - -
34 โครงการแปรงสีฟนอันแรกของหนู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน - - 15,070 - -
35 โครงการเฝาระวังภาวะโภชนาการและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 2-4 ป ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทาตะเคียน - - 11,000 - -

36 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก กิน กอด เลน เลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน - - 9,900 - -
37 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑเพ่ือการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ - - - 5,250.- -
38 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ท่ีปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทํางาน/

บุคคลภายนอก/เจาหนาท่ี อปท./คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/คาใชจายตางๆในการ
บริหารกองทุน/คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มในการประชุมตางๆ

- - - 59,200.- -

39 โครงการจัดประชุมจัดทําแผนสุขภาพตําบลกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลพลับพลา ประจําป 2563 - - - 1,250.- -

40 โครงการปองกันและแกไขโรคระบาดหรือภัยพิบัติ - - - - 10,000.-
รวม 218,480 295,110 42,870 65,700 10,000.-

รวมทั้งสิ้น 632,160.-

ลงชื่อ                              ผูจัดทํา/ผูเสนอ ลงชื่อ                                  ผูเห็นชอบ ลงชื่อ                           ผูอนุมัติ
(นางภณิดา  บุดดาวงค) (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ) (นายสมบูรณ  แขดอน)

กรรมการ/ผูชวยเลขานุการกองทุนฯ กรรมการ/เลขานุการกองทุนฯ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ




