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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
โรคติดต่อ 
รพ.สต.
พลับพลา 

1. ประชุมชี้แจงโครงการและระดม
ความคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนโดยกระบวนการกลุ่มแก่
ตัวแทนผู้นําชุมชน , ส.อบต . , อสม . 
ประชาชนในชุมชน 
2. อบรมให้ความรู้อนามัยสิ่งแวดล้อม 
การเฝูาระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
การเฝูาระวังโรคติดต่อ แก่ตัวแทนผู้นํา 
ชุมชน,อสม. และประชาชนในชุมชน 
3. มีการแต่งตั้งคณะทํางานควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน /การเฝูาระวัง 
สอบสวน และตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน
ระดับตําบล (EOC) ตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้มีความตระหนักและร่วมมือ
กันรักษาความสะอาดในบ้านเรือน/
ชุมชนของตนเองและร่วมกัน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด
ถูกสุขลักษณะอยู่เสอม 
2. เพื่อเป็นการปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชนเช่นโรค
ไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส 
ฯลฯ 
3. เพื่อให้มีคณะทํางานควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน /การเฝูาระวัง 
สอบสวน และตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน
ในระดับตําบล ( EOC) ตําบล
พลับพลา 

74  คน  1. ประชาชน ผู้นําชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายในชุมมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านนําร่องในการ
จัดการ สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและสัตว์ท่ี
เป็นพาหนะนําโรค 
3. อัตราปุวยด้วยโรคติดต่อที่มี
แมลงและสัตว์ท่ีเป็นพาหนะนํา
โรคลดลง 

ม.ค.-ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวัน1มื้อและ
อาหารว่าง 2 มื้อ
และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 74 คนๆ 
ละ 100 เป็นเงิน 
7,400  บาท 
2. ค่าวิทยากร
อบรม จํานวน 4 
ช่ัวโมงๆ ละ 600 
บาท เป็นจํานวน
เงิน 2,400 บาท 
3. ค่าปูาย
โครงการขนาด 
 1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 
300 บาท 
รวมเป็นเงิน  
10,100  บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

นายไพศาล  มิ่งขวัญ 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
การ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการ
ตรวจคัด
กรองโลหิต
เกษตรกร
และ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ผลกระทบ
จากสารเคมี
กําจัด
ศัตรูพืช 
รพ.สต.
พลับพลา 

1. สํารวจกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชน 
2. เสนอโครงการต่อกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 
3. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพิษของสารเคมีกําจัด
ศัตร ู

1. เพ่ือเฝูาระวัง และอาการ
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมี
ตกค้างในกลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 
2. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช มีความรู้ความเข้าใจ
ในพิษของสารเคมี การ
ปูองกันพิษเบื้องต้น 
3. เพ่ือสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้
สารเคมี และกลวิธีในการลด
ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

90 คน 1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช มีความรู้
ความเข้าใจในพิษของ
สารเคมีและการปูองกัน
พิษเบื้องต้น 
2. กลุ่มเกษตรกรมี ความ
ตระหนักเก่ียวกับอันตราย
จากการใช้สารเคมีและ
กลวิธีในการลดใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 

ม.ค.–ส.ค.64 1. ค่าอาหารกลางวัน1
มื้อและอาหารว่าง 2 มื้อ
และเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 90 
คนๆ ละ 100 เป็นเงิน 
9,000  บาท 
2. ค่าวิทยากรอบรม 
จํานวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นจํานวน
เงิน 2,400 บาท 
3. ค่าปูายโครงการ
ขนาด 1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 300 บาท 
รวมเป็นเงิน  11,700  
บาท 

- แบบติดตาม
ผลการ
ดําเนินการ 

นายไพศาล  
มิ่งขวัญ 
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                                                       รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
                                                             อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
                                              ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการ
ร้านชํา
สะอาด 
ร้านอาหาร
ปลอดภัย ใส่
ใจผู้บริโภค 
รพ.สต.
พลับพลา 

- สํารวจกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน 
- จัดทําโครงการ เสนอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก อบต.
พลับพลา 
- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
จํานวน 90 คน จาก 13 หมู่บ้าน 
- จัดกิจกรรมตรวจเลือดเกษตรกร
และกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 
90 คน 
- สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
ผลการดําเนินโครงการแก่กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.พลับพลา 

1. เพ่ือเฝูาระวังและให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้าน
ชําในการจําหน่ายอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพ 
2. เพ่ือเฝูาระวังและให้
ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย
แก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว 
ร้านอาหารตามสั่ง ฯลฯ 
3. เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการ
งานคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับตําบล 

90 คน 1. ผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านชํามีความรู้ความ
เข้าใจในการจําหน่าย
สินค้าท่ีมีผลต่อสุขภาพ
ประชาชน 
2. ผู้ประกอบการร้าน
จําหน่ายอาหาร ร้าน
ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องอาหาร
ปลอดภัยในการบริโภค 
3. ประชาชนได้บริโภค
อาหารและสินค้าท่ี
ปลอดภัย จากร้าน
จําหน่ายอาหารหรือร้าน
ชําในชุมชน 
 

ม.ค.–ส.ค.64 1. ค่าอาหาร
กลางวัน1 มื้อและ
อาหารว่าง 2 มื้อ
และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 90 คนๆ 
ละ 100 เป็นเงิน 
9,000  บาท 
2. ค่าวิทยากร
อบรม จํานวน 4 
ช่ัวโมงๆ ละ 600 
บาท เป็นจํานวน
เงิน 2,400 บาท 
3. ค่าปูาย
โครงการขนาด  
1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 
300 บาท 
รวมเป็นเงิน  
11,700  บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

นายไพศาล   
มิ่งขวัญ 
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       รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็ก0 – 6 ปี 
รพ.สต.
พลับพลา 

- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็ก 0 – 6 ปี โดยวิทยากร 
กําหนดเนื้อหา ดังนี ้
 - พัฒนาการตามวัยเด็ก 0 -6 ปี/1 
ชม. 
 - การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0 – 6 
ปี/ 1 ชม. 
- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
เบื้องต้น  1 ชม. 
- ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการ
เด็ก  0 – 6 ปี/ 1 ชม. 
 
 

1. เพื่อให้เด็ก 0- 6 ปี ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ และการ
กระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตาม
วัย 
2. เพื่อให้เด็ก 0 – 6 ปี มี
พัฒนาการที่สมวัยท้ังด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ ์
จิตใจ และสังคม 
3. เพื่อให้เด็ก 0 – 6 ปี ท่ี
พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการให้มี
พัฒนาการที่สมวัย และได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องในรายที่มี
ความผิดปกติมาก 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็กให้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็ก 0 – 6 ปี 
5. เพื่อสร้างเสริมความรัก 
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและ
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 

50 คน 1. เพื่อให้เด็ก 0- 6 ปี ได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ และการ
กระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตาม
วัย คิดเป็นร้อยละ 90 
2. เพื่อให้เด็ก 0 – 6 ปี มี
พัฒนาการที่สมวัยทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม คิดเป็นร้อยละ 
85 
3. เพื่อให้เด็ก 0 – 6 ปี ท่ี
พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการให้มี
พัฒนาการที่สมวัย และได้รับ
การรักษาท่ีถูกต้องในรายท่ีมี
ความผิดปกติมาก  
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็กให้มี
ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็ก 0 – 6 ปี 
 

ก.พ.-ก.ย.64 1. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 50 คนๆ ละ 
50 บาท เป็นจํานวน
เงิน 2,500  บาท 
2. ค่าวิทยากรอบรม 
จํานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นจํานวน
เงิน 2,400 บาท 
3. ค่าปูายโครงการ
ขนาด 1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 300 บาท 
4. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 50 
คนๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 2 มื้อเป็น
จํานวนเงิน  2,500 
บาท 
รวมเป็นเงิน 7,700  
บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

นางจุไลรัตน์   
เชาว์วันกลาง 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการ
ใส่ใจสุขภาพ
ปูองกัน
ภาวะเครียด
และซึมเศร้า 
รพ.สต.
พลับพลา 

แกนนํา อสม.และเครือข่ายดูแลผู้
ที่มีภาวะซึมเศร้า 13 หมู่บ้าน 
จํานวน 90  คน 

1. เพื่อค้นหาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
ในประชากรกลุ่ม อายุ 15 ปี ข้ึน
ไป 
2. เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะซึมเศร้าได้รับการส่งต่อ 
3. เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย 
4. เพื่อให้ อสม.และเครือข่าย
ดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีความรู้
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 

70  คน 1. ประชากรกลุ่มอายุ 15 
ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้าตามแบบ
ประเมินความเครียด 
2. ประชาชนกลุ่มอายุ 15 
ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีภาวะ
เสี่ยงได้รับการส่งต่อรักษา
และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 
3. อัตราการฆ่าตัวตาย
ลดลง 
4. อสม.และเครือข่ายดูแล
ผู้ที่มีภาวะซึม เศร้ามี
ความรู้เกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้า การปูองกันและ
ช่วยเหลือ ส่งต่อเพ่ือรักษา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 

ธ.ค.63-ก.ย.64 1. ค่าอาหารกลางวัน1
มื้อและอาหารว่าง2 มื้อ
และเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 70 
คนๆ ละ 100 เป็นเงิน 
7,000  บาท 
2. ค่าวิทยากรอบรม 
จํานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท เป็นจํานวน
เงิน 2,400 บาท 
3. ค่าปูายโครงการ
ขนาด 1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 300 บาท 
4. ค่าวัสดุในอุปกรณ์ใน
การอบรม คนละ 
จํานวน 70 คนๆละ 25 
บาท เป็นจํานวนเงิน  
1,750 บาท 
รวมเป็นเงิน  11,450  
บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

นางยุพา   
ปัดฐา 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

6.โครงการ
มหัศจรรย์ 
1000 วัน
แรกแห่ง
ชีวิต รพ.
สต.คลอง
กลาง 

1. ประชุม/ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อกําหนด
แนวทาง/กิจกรรม 
2.แต่งต้ังกรรมการระดับตําบล มี 2 ชุด ได้แก่ 
3.1 คณะกรรมการพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT 
ตําบล) มีนายก อบต.พลับพลา เป็นประธาน กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ ปลัด อบต. เป็นกรรมการ 
บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ผอ.รพ.สต.หรือ
พยาบาลวิชาชีพ เป็นเลขานุการ 
3.2 ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับหมู่บ้าน ตาม
จํานวนหมู่บ้าน ประธานควรเลือกมาจากที่ประชุม 
สําหรับองค์ประกอบได้แก่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้น ผู้
อาวุโสในหมู่บ้าน ครูหรือข้าราชการเกษียณอายุแล้ว 
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
4. จัดทําโครงการเพื่อเสนออนุมัต ิ
5. ประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันกับ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลสตรีต้ังครรภ์และเด็ก 
0-2 ปี ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 2  
6. ให้คําปรึกษาและโภชนาศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กให้
มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มี
สติปัญญาและศักยภาพที่ดี ในช่วง 
1000 วันแรกของชีวิต 
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดูแลและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของ
สตรีต้ังครรภ์และเด็กอายุ 0 – 2 ปี 
3. เพื่อบูรณาการงานและสร้างความ
ร่วมมือจากครอบครัว ภาคีเครือข่ายและ
องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพของ
สตรีต้ังครรภ์และเด็กอายุ 0 – 2 ปี และ
ครอบครัว 
4. เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เพิ่มการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงได้รับในกลุ่มสตรีต้ังครรภ์
และเด็กอายุ 0 – 2 ป ี

15  คน 1. น้ําหนักเด็ก ชาย > 10.5  
กิโลกรัม น้ําหนัก > 9.5 
กิโลกรัม 
2. ส่วนสูงเด็ก ชาย สูง > 
82.5  cm  หญิง สูง > 81  
cm   
3. ฟันน้ํานมครบ  12  ซ่ีไม่ผ ุ
4. พัฒนาการสมวัยของเด็ก
วัยสองขวบ พร้อมเข้าสู่ศูนย์
เด็กเล็ก 

ม.ค. – มี.ค.64  1. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน  1มื้อๆ 
ละ 25 บาท จํานวน 15 
คน เป็นจํานวนเงิน 375 
บาท 
2. ค่าปูายไวนิล ขนาด  
1 x 2  จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 200 
บาท 
3. ค่าจัดชุดรับขวัญเด็ก
แรกเกิด จํานวน 10 
คนๆ ละ 300 บาท เป็น
จํานวนเงิน 3,000 บาท 
4. ค่าจัดซ้ือนมกล่อง
จ่ายหญิงตั้งครรภ์ราย
ใหม่ทุกรายๆ ละ 1,800 
บาท จํานวน 10 ราย 
เป็นจํานวนเงิน 18,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน  21,575.- 
บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางปราณี  
ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน/ 
โรคความดัน
โลหิตสูง รพ.
สต.คลอง
กลาง 

1. ขั้นตอนวางแผน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนด
เปูาหมาย จํานวนกลุ่มเปูาหมาย เนื้อหา
และรูปแบบวิธีการดําเนินโครงการ 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผน
โครงการ 
- ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- รวบรวมรายชื่อกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจาย
ข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นํา
ชุมชนให้มาเข้าโครงการโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงตามกําหนดนัดหมาย 
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 

1. เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวาน สามารถ
ควบคุมน้ําตาลได้ดี ร้อยละ 40 
2. เพื่อให้ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง
สามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดี 
ร้อยละ 40  
3. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้
น้อยกว่าร้อยละ 2 

50 คน 1. ผู้ปุวยดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้
หลัก 4 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกําลัง
กาย อารมณ์ เอาพิษออก งดบุหรี่
และสุรา) 
2. ผู้ปุวยเบาหวาน สามารถ
ควบคุมน้ําตาลได้ดี ร้อยละ 40 
3. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี  ร้อย
ละ 50 
4. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ให้น้อยกว่าร้อยละ 2 

ม.ค. – มี.ค.64  1. ค่าวิทยากร จํานวน  3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
จํานวน 1 คนๆ ละ  1 วัน 
เป็นจํานวนเงิน 3,600.- 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรมและวิทยากร 
จํานวน 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท จํานวน  52 คน 
เป็นจํานวนเงิน 2,600 
บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องด่ืมสําหรับผู้
เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 1 มื้อๆ 
ละ 50 บาทจํานวน  52 
คน เป็นจํานวนเงิน 
2,600 บาท 
4. ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม เป็น
จํานวนเงิน เล่มละ 20 
บาท จํานวน 50 เล่ม เป็น
จํานวนเงิน 1,000 บาท 
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็น
จํานวนเงิน 1,250 บาท 
6. ค่าประชุมติดตาม
ประเมินกลุ่มเสี่ยง อาหาร
ว่าง 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
จํานวน 4 ครั้ง เป็น
จํานวนเงิน 5,000 บาท 
7. ค่าปูายไวนิล ขนาด  
1 x 2  จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 200 บาท 
รวมเป็นเงิน  16,250.- บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางปราณี  
ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการ 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน/ 
โรคความดัน
โลหิตสูงรพ.
สต.คลอง
กลาง 

1. ขั้นตอนวางแผน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนด
เปูาหมาย จํานวนกลุ่มเปูาหมาย เนื้อหา
และรูปแบบวิธีการดําเนินโครงการ 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผน
โครงการ 
- ประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนมุัติต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- รวบรวมรายชื่อกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจาย
ข่าว อาสาสมัครสาธารณสขุ และผู้นํา
ชุมชนให้มาเข้าโครงการ 
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 

1. เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
สามารถคุมน้ําตาลในเลือด และความ
ดันโลหิตได้ 
2. เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปุวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 

50 คน 1. อัตราผู้ปุวยเบาหวาน /ความดัน
ดันโลหิตสูง   สามารถควบคุมได้ดี
เพิ่มขึ้น  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
2. มีการสร้างกระแสให้ประชาชน
ไปดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้หลัก  
4อ.  ยา  8 ขนาน (อาหาร  ออก
กําลังกาย  อารมณ์  เอาพิษออก) 
 

ม.ค. – ก.ย.64 1. ค่าวิทยากร จํานวน  2 
คนๆละ 3 ชม.ๆละ 600 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
3,600.- บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องด่ืมสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรมและวิทยากร 
จํานวน 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท จํานวน  52 คน 
เป็นจํานวนเงิน 2,600 
บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องด่ืมสําหรับผู้
เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 1 มื้อๆ 
ละ 50 บาทจํานวน  52 
คน เป็นจํานวนเงิน 
2,600 บาท 
4. ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม เป็น
จํานวนเงิน เล่มละ 20 
บาท จํานวน 50 เล่ม เป็น
จํานวนเงิน 1,000 บาท 
5. ค่าปูายไวนิล ขนาด  
1 x 2  จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 200 บาท 
รวมเป็นเงิน  10,000.- บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางปราณี  
ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการ
คนคลองกลาง
ห่างไกล
โรคมะเร็ง 
รพ.สต.คลอง
กลาง 

1. ประชุม/ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
เพื่อกําหนดแนวทาง/กิจกรรม 
2. ค้นหากลุ่มเปูาหมาย 
3. จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 30 – 70 ปี ในเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต.คลองกลาง 
4. สาธิตการใช้เครื่องมือในการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองให้กับกลุ่มเปูาหมาย 
5. ติดตามผล ส่งต่อผู้ที่มีผลผิดปกติและ
ติดตามการรักษา 

1. เพื่อให้สตรีอายุ 30 – 70 ปี มี
ความรู้และมีความตระหนักมารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและปาก
มดลูก ร้อยละ 90 ของสตรี
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
2. เพื่อให้สตรีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อและเข้ารับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100 ของสตรีที่
ตรวจพบเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ
ได้รับการส่งต่อ 
3. เพื่อให้ตรีอายุ 30 – 60 ปี (ราย
ใหม่) ทั้งหมดได้รับการคัดกรอง
โรคมะเร็งปากมดลูก 

150 คน 1. สามารถค้นหาความผิดปกติ
ของเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมแรกได้ 
2. สตรีกลุ่มเปูาหมายทุกคน
ตระหนักในการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านมทุกปี 
3. สตรีกลุ่มเปูาหมาย ที่ตรวจพบ
ความผิดปกติได้รับการส่ งต่อและ
รักษาอย่างถูกวิธี 

ม.ค. – ก.ย.64  1. ค่าวิทยากร จํานวน  
3 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท จํานวน 2 คน 
เป็นจํานวนเงิน 3,600.- 
บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 2 
มื้อๆ ละ 25 บาท 
จํานวน  102 คน เป็น
จํานวนเงิน 5,100 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 1 
มื้อๆ ละ 102 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 5,100 
บาท 
5. ค่าปูายไวนิล ขนาด  
1 x 2  จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 200 
บาท 

รวมเป็นเงิน   
14,000.- บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางปราณี  
ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การ
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

10. โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพปาก
และฟันเด็ก
นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6     
รพ.สต.คลอง
กลาง 

1. ขั้นตอนการวางแผน 
- สํารวจและศึกษาข้อมูลเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในความรับผิดชอบ รพ.สต.
คลองกลาง 
- ขอความร่วมมือในการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
พลับพลา 
2.3 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
- ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก 
- ฝึกทักษะการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 
-มอบชุดสาธิตแปรงและยาสีฟันให้กับ
เด็กนักเรียนเพื่อแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวันท่ีโรงเรียน 
- การให้บริการทันตกรรมเบ้ืองต้น/ส่งต่อ
ผู้ปุวย 
2.4 ติดตามประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม 
2.5 สรุปผลการดําเนินตามแผนงาน
โครงการฯ 

1. เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 
ในโรงเรียนเขตรับผิดชอบ รพ.สต.
คลองกลาง ได้รับความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน 
2. เด็กนักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับ
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
3. เด็กนักเรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีมี
ปัญหากับช่องปากและฟันได้รับ
การส่งต่อรักษาอย่างถูกต้อง 
4. เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคน
ได้รับชุดสาธิตแปรง +ยาสีฟัน 
สําหรับแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน 

102 คน 1. นักเรียนชั้น ป .1-6 มีความรู้
เรื่องทันตสุขภาพเริ่มมากขึ้น 
2. นักเรียนชั้น ป .1-6 ได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปากครบถ้วน 
3. นักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับมอบ
ชุดสาธิตแปรงและยาสีฟัน
สําหรับแปรงฟันห ลังอาหาร
กลางวันท่ีโรงเรียนเพื่อปูองกัน
โรคฟันผุ 
4. นักเรียนชั้น ป .1-6 ท่ีมีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและ
ฟันได้รับการส่งต่อ /ตรวจรักษา 
และเฝูาระวังเพื่อปูองกันโรคฟัน
ผุได ้

ม.ค.– มี.ค. 64 1. ค่าอาหารกลางวัน1
มื้อและอาหารว่าง2มื้อ
และเครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 102 
คนๆ ละ 100 เป็นเงิน 
10,200 บาท 
2. ค่าวิทยากรอบรม 
จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 
600 บาท จํานวน 2 
คน เป็นจํานวนเงิน 
3,600 บาท 
3. ค่าปูายโครงการ
ขนาด 1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 200 บาท 
4. ค่าเอกสาร/คู่มือ
สําหรับผู้เข้าอบรม 
จํานวน 100 คนๆ ละ 
25 บาท เป็นจํานวน
เงิน 2,500 บาท   
รวมเป็นเงิน 16,500
บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

นางปราณี  
ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

11.โครงการ
เฝูาระวัง
สารพิษ
ตกค้างใน
เลือด
เกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง 
รพ.สต.
คลองกลาง 

1. ประชุม อสม. เพื่อร่วมกันกําหนด
แผนงานการปฏิบัติในพื้นที ่
2. จัดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
เกษตรกรทราบเพื่อเตรียม
กลุ่มเปูาหมาย และนัดวัน เวลา และ
สถานท่ีในการตรวจโดยทีม อสม. 
3. เตรียม เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การตรวจคัดกรองโดยการตรวจ
เลือด โดยใช้กระดาษทดสอบ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Reactive 
paper) 
4. ประสานกับหมู่บ้านในพ้ืนท่ี เพื่อ
เตรียมการและวางแผนการ
ดําเนินงานตรวจหาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตกค้าง 
5. ดําเนินการตรวจหาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตกค้างในกลุ่มเกษตรกร ตาม
วันและเวลาที่นัดหมาย 
6. แจ้งผลการตรวจพร้อมคําแนะนํา
ที่ถูกต้องของการดูแลสุขภาพ 

1. เพื่อตรวจหาระดับปริมาณ
สารเคมีตกค้างในเลือดของ
เกษตรกรที่มีผลต่อสุขภาพ 
2. เพื่อเฝูาระวังภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกร 
3. เพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้
และนําไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองที่
ถูกต้อง 

60 คน 1. ทราบถึงสถานการณ์
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในเลือดของเกษตรกรกลุ่ม
เสี่ยง 
2. เพื่อจะได้นําข้อมูลมาใช้ใน
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การเผ้าระวังและ
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร 
3. เกษตรกรมีความรู้ในการ
ปลูกพืชปลอดสารพิษ และ
วิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง 

ก.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหารกลางวัน
1มื้อและอาหารว่าง2
มื้อและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 60 คนๆ ละ 
100 เป็นเงิน 6,000  
บาท 
2. ค่ากระดาษ
ทดสอบหาปริมาณ
โคลีนเอสเตอเรส
พร้อมหลอดฮีมาโตรค
ลิต จํานวน 1 กล่องๆ 
ละ 100 แผ่น เป็น
จํานวนเงิน 960 บาท 
3. ค่าชารางจืดล้าง
สารพิษ จํานวน 30 
ชุดๆ ละ 50 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 
1,500 
4.สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์เลิกใช้สารเคมี
อันตราย 5 แผ่นๆ ละ
1,000 บาท เป็น
จํานวนเงิน 5,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 
 13,460  บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางปราณี  ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

12.โครงการ
ร้านชํา
ต้นแบบด้าน
การจําหน่าย
ยาในชุมชน 
ใน
ปีงบประมาณ 
2564 
รพ.สต.คลอง
กลาง 

1. จัดทํา “คู่มือฉบับประชาชน” ที่เกี่ยวกับความ
รอบรู้ด้านยาและการประเมินร้านชํา พร้อมสื่อ
รณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์ เครื่องมือและเกณฑ์ใน
การประเมิน 
2. จัดต้ังทีมปฏิบัติการร่วม “ระดับตําบล” ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รพ.สต.
อาสาสมัครสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข 
นักการแพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร 
ตัวแทนชุมชนได้แก่ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ
ภาคเอกชนตัวแทนร้านชํา ร้านยา ตัวแทน
หอการค้า และอบรมเชิงปฏิบัติการในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับ 
     - ความรู้ด้านยา (การรักษาและกฎหมาย) และ
การประเมินคุณภาพร้านชํา โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 
ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการลงพื้นใน
ชุมชน 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนร้านชําเข้า
ร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเน้นการมี
ส่วนร่วมในชุมชนให้กับผู้ประกอบการร้านชํา โดย
กิจกรรมในโครงการได้แก่ 
     - สนับสนุนสื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ในเนื้อหาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้ยาโดยสื่อต้องอยู่ใน
รูปแบบที่ประกอบการสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ได้ 
4. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
ระดับจังหวัดลงประเมินผลโดยใช้
เครื่องมือและเกณฑ์ประเมินตามข้อ1 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการพร้อมแบบรายงาน ส่งให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.พลับพลา 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยา
ที่จําเป็นและมีความปลอดภัยในการ
ใช้ยาด้วยตนเองโดยการสร้างความ
รอบรู้ด้านยา 
2. เพื่อพัฒนาร้านชําต้นแบบด้านการ
จําหน่ายยาอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน/ 1 
ร้าน 

32 คน 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ยาที่จําเป็นและมีความปลอดภัยใน
การใช้ยาด้วยต นเองโดยการสร้าง
ความรอบรู้ด้านยา 
2. เพื่อพัฒนาร้านชําต้นแบบด้าน
การจําหน่ายยาอย่างน้อย 1 
หมู่บ้าน/ 1 ร้าน 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหารกลางวัน
1มื้อและอาหารว่าง2
มื้อและเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 32 คนๆ ละ 
100 เป็นเงิน 3,200  
บาท 
2. ค่าถ่ายเอกสาร/
วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 
30 คนๆ ละ 20 บาท
เป็นจํานวนเงิน 600 
บาท 
3. ค่าวิทยากรอบรม 
จํานวน 6 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท จํานวน 
2 คน เป็นจํานวนเงิน 
3,600 บาท 
4. ค่าปูายโครงการ
ขนาด 1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 200 บาท 
รวมเป็นเงิน 
 7,600  บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางปราณี  ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

13. 
โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
โรคติดต่อ 
รพ.สต.
คลองกลาง 

1.จัดเตรียมวัสด/ุอุปกรณ์ เพื่อปูองกัน
โรคติดต่อตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 
2. ประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกับทีมงานในหมู่บ้าน 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้คนในชุมชน
ทราบ 
4. ประชุมทีมงานตามโครงการและติดตาม
การดําเนินงาน 
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความ
ตระหนัก พัฒนาทักษะในการปูองกันดูแล
สุขภาพแบบวิถีชีวิตใหม่ตามาตรการของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
     - พัฒนาศักยภาพทีมเพื่อร่วมออกแบบ
และพัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม
โรคโควิดในระดับหมู่บ้าน และดําเนินการ
ตามโครงการ 
     - ให้คําแนะนําเพื่อจัดการปัญหาและ
ผลกระทบจากโรคโควิด รวมทั้งสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตามวิถีปกติใหม่ของคน
ในหมู่บ้านและรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านสวม
หน้ากากอนามัย ดูแลสุขภาพตนเองให้
แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง 
     - ลงพื้นที่ติดตามดูแลช่วยเหลือให้
คําแนะนําแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประเมินผล 
 

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมี
ระบบเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ 
2. เพื่อให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะแกนนําในชุมชนในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ
แบบวิถีชีวิตใหม่ 
3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กระบวนการทํางานของ อสม. 
ในพื้นที่ในการเฝูาระวัง ปูองกัน 
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 
 

50 คน 1. ประชาชนในหมู่บ้านมี
ระบบเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ โควิด- 19 
ไข้เลือดออกในระดับหมู่บ้าน 
2. แกนนําในชุมชนมีความรู้
และพัฒนาทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ
แบบวิถีใหม่ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนใน
หมู่บ้านได้ 
3. เกิดกระบวนการสนับสนุน
ส่งเสริมการทํางานของ อสม .
ในพื้นที่ ในการเฝูาระวัง 
ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ ใน
หมู่บ้าน 

ม.ค. –ก.ย. 64 1. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม 
จํานวน 1 มื้อๆ ละ 
50 บาท จํานวน 50 
คน เป็นจํานวนเงิน 
2,500 บาท 
2. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม 
จํานวน 2 มื้อๆ ละ 
50 บาท เป็นจํานวน
เงิน 2,500 บาท 
3. ค่าวิทยากรอบรม 
จํานวน 2 คนๆละ 3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
3,600 บาท 
4.ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ ที่
ใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 
1,250 บาท 
5. ค่าเอกสารที่ใช้ใน
กิจกรรมตามโครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 
1,000 บาท 

รวมเป็นเงิน  
10,850.- บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางปราณี  
ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

14. 
โครงการให้
ความรู้และ
ส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพร
ในชุมชน 
รพ.สต.
คลองกลาง 

1.ขั้นตอนวางแผนงาน 
   1.1 ประชุม วางแผนกําหนด
เปูาหมาย จํานวนกลุ่มเปูาหมาย 
เนื้อหา และรูปแบบวิธีการดําเนิน
โครงการ 
  1.2 ศึกษาข้อมูลการาแปรรูปสมุนไพร 
  1.3  ติดต่อประสานงานหน่วยงาน/
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมดําเนินงาน 
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  3.1 ประชุมอบรมให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพรในชุมชนและการแปรรูป
สมุนไพร แก่ประชาชนท่ีสนใจ 
 3.2 จัดอุปกรณ์ สื่อ กิ่งพันธุ์เพ่ือสื่อสาร 
แจกขยายพันธุ์ 
 3.3 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมระดับ
ชุมชน 
    1. จัดกิจกรรมให้ความรู้สมุนไพร 
สื่อสารวิธีใช้ ข้อควรระวัง 
    2. สนับสนุนการปลูกและใช้
สมุนไพรในครัวเรือน 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

1. เพือ่ให้กลุ่มเปูาหมายตระหนัก
เรื่องการใช้สมุนไพรรางจืดในการ
กําจัดยาฆ่าแมลงในร่างกาย 
2. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมายปลูกและ
ใชร้างจืดในชุมชนอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง และ
ประชาชนผู้บริโภค 
3. เพื่อให้มีการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน
นํามาแปรรูป ใช้ภายในครัวเรือน 
หรือจําหน่ายเป็นรายได้เสริม 

52 คน 1. กลุ่มเปูาหมาย ตระหนัก
เรื่องการใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรคเบื้องต้น 
2. ประชาชนท่ัวไปรู้สรรพคุณ
ปลูกและใช้สมุนไพร 
3. มีนวัตกรรมการพัฒนาแปร
รูปสมุนไพรและอนุรักษ์การ
ใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร 

ม.ค. –ก.ย. 64 1. ค่าอาหารกลางวัน
1มื้ออาหารว่าง2มื้อ
และเครื่องดื่ม
ผู้เข้าร่วมประชุม 
วิทยากร คนละ 100 
บาท จํานวน 52 คน 
เป็นจํานวนเงิน 
5,200 บาท 
2. ค่าวิทยากรอบรม 
จํานวน 2 คนๆละ 3 
ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
3,600 บาท 
3. ค่าปูายโครงการ
ขนาด 1 x 3 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 300 บาท 
4.ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม 
50 คนๆ ละ30 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 
1,500 บาท  

รวมเป็นเงิน  
10,600.- บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางปราณี  
ประสงค์ดี 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์
เปูาหมา

ย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

15. 
โครงการ
ปูองกันและ
ควบคุม
ไข้เลือดออก
ด้วยกิจกรรม 
5 ป. 1 ข. 
บ้านโค้งยาง 
หมู่ที่ 4 
 

 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิกเพื่อ
จัดทําโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการฯ เบิกจ่ายเงิน และ
รับผิดชอบโครงการ 
3. จัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลพลับพลา 

1. .เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงแนวทางการปูองกันตนเอง
จากยุงลายที่เป็นพาหนะนําโรค 
เพราะถ้าหากรักษาไม่ทันอาจ
เสียชีวิตได ้
2. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
หันมาดูแลในเรื่องของความ
สะอาดภายในบ้านและบริเวณ
รอบๆ บ้านให้สะอาดน่ามอง 
และไม่เป็นแหล่งเพราะพันธ์เชื้อ
โรค 
 

70 คน 1. .เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ในการปูองกันตัวเองให้
ห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะ
โรคไข้เลือดออกเพราะถ้าเกิด
เป็นแล้วรักษาไม่ทันท่วงทีอาจ
ถึงแก่ชีวิตได้ 
2. หมู่บ้านมีความสะอาดน่า
มอง ปราศจากขยะ แหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรค และไม่มี
ลูกน้ํายุงลายที่เป็นพาหนะนํา
โรคไข้เลือดออก พร้อมมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

มี.ค. – ส.ค. 64 1. อาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 37 
คนๆ ละ 25 เป็นเงิน 
925  บาท 
2. อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 37 
คนๆ ละ 50 เป็นเงิน 
1,850  บาท 
3. กิจกรรม 5 ป.1 ข.
ภายในหมู่บ้าน เดือน
ละ 1 ครั้ง จํานวน 6 
เดือน เหมาจ่าย
ค่าอาหารกลางวัน กลุ่ม
ที่ร่วมกิจกรรม จํานวน 
30 คน เดือนละ 1,000 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
6,000 บาท 
4. ค่าปูายโครงการ
ขนาด 1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 300 บาท 
5. ค่าวิทยากรอบรม 
จํานวน 2 คนๆละ 1 
ชั่วโมง เป็นจํานวนเงิน 
1,200 บาท 
รวมเป็นเงิน 
 10,275  บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางจุฑามณี    
มณีวัฒนพงษ์สุข 



43 

รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

16. 
โครงการ
ส่งเสริมการ
ใช้พืช
สมุนไพรใน
ชุมชน  
บ้านหนอง
ยายเหล่ 
 หมู่ที่ 5 

1. สํารวจกลุ่มเปูาหมายครัวเรือนท่ี
จะเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพโดยการใช้พืชสมุนไพรใน
ชุมชน 
3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใช้สมุนไพรอย่างวิธี 

1. สํารวจกลุ่มเปูาหมาย
ครัวเรือนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชุมชน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอ
โครงการต่อกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
3. จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพรของ
ครัวเรือน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรในชุมชน 
5. อสม.ติดตามครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง 
6. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.พลับพลา 

80 คน 1. ประชาชนมีความรู้เรื่องพืช
สมุนไพรในชุมชนและ
สามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกวิธี 
2. ประชาชนในชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ
โดยการใช้พืชสมุนไพรใน
ชุมชน 
3. ประชาชนมีความรู้ ความ
ปลอดภัยใ นการใช้พืช
สมุนไพรอย่างถูกวิธี 

มี.ค. – ก.ย.64 1. ค่าวิทยากร จํานวน  
4 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
2,400.- บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 82 
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
4,100 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 82 
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
4,100 บาท 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
จํานวน 80 ชุดๆ ละ 10 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
800 บาท 
5. ค่าปูายไวนิล ขนาด 
1 x 2  จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 300 
บาท 

รวมเป็นเงิน 
 11,700.- บาท                                 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางนาถวดี  
สุจิณณานนท์ 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

17. 
โครงการ
ประชาชน
สุขภาพดีรู้
วิธีปูองกัน
โรคเข่าเสื่อม 
บ้านเกาะ  
หมู่ที่ 8 

1. สํารวจกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแล /
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ
โครงการต่อกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
3. จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 
โรคปวดกล้ามเนื้อ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทํา
ลูกประคบเพื่อช่วยลดอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ     
อบต.พลับพลา 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม โรค
ปวดกล้ามเนื้อ 
2. เพ่ือเป็นการปูองกัน
อาการปวดข้อเข่าและปวด
เมื่อยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
3. เพ่ือเป็นการปูองกัน
อาการบาดเจ็บจากโรคข้อ
เข่าเสื่อมและโรคปวด
กล้ามเนื้อ 

80  คน 1. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค
ข้อเข่าเสื่อม โรคปวด
กล้ามเนื้อ 
2. ประชาชนมีความรู้ 
คว ามเข้าใจ ในการ
ปูองกันอาการปวดและ
อาการบาดเจ็บจากโรค 
3. ข้อเข่าเสื่อมและปวด
เมื่อย จากการทํางานได้
อย่างถูกวิธี 

มี.ค. – ก.ย.64 1. ค่าวิทยากร จํานวน  
4 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
2,400.- บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 80 
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
4,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 80 
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
4,000 บาท 
4. ค่าจัดทําเอกสาร 
จํานวน 80 ชุดๆ ละ 25 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
2,000 บาท 
5. ค่าปูายไวนิล ขนาด 
1 x 2  จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 300 
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  12,700.- บาท                                 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางบรรจง  แผลกระโทก 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

18. 
โครงการ
ประชาชน
สุขภาพดีรู้
วิธีปูองกัน
โรคเข่าเสื่อม 
บ้านบุ 
หมู่ที่ 10 

1. สํารวจกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแล /
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ
โครงการต่อกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
3. จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 
โรคปวดกล้ามเนื้อ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทํา
ลูกประคบเพื่อช่วยลดอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ     
อบต.พลับพลา 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม โรค
ปวดกล้ามเนื้อ 
2. เพ่ือเป็นการปูองกัน
อาการปวดข้อเข่าและปวด
เมื่อยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
3. เพ่ือเป็นการปูองกัน
อาการบาดเจ็บจากโรคข้อ
เข่าเสื่อมและโรคปวด
กล้ามเนื้อ 

50  คน 1. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค
ข้อเข่าเสื่อม โรคปวด
กล้ามเนื้อ 
2. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
ปูองกันอาการปวดและ
อาการบาดเจ็บจากโรค 
3. ข้อเข่าเสื่อมและปวด
เมื่อย จากการทํางานได้
อย่างถูกวิธี 

มี.ค. – ก.ย.64 1. ค่าวิทยากร จํานวน  
4 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
2,400.- บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 50
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
2,500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 50 
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
2,500 บาท 
4. ค่าจัดทําเอกสาร 
จํานวน 50 ชุดๆ ละ 35 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
1,750 บาท 
5. ค่าปูายไวนิล ขนาด 
1 x 2  จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 300 
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  9,450.- บาท                                 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางรุ่งนภา  ดํารงธรรม 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

19. 
โครงการ
ประชาชน
สุขภาพดีรู้
วิธีปูองกัน
โรคเข่าเสื่อม 
บ้านบุ     
หมู่ที่ 17 

1. สํารวจกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแล /
ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอ
โครงการต่อกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
3. จัดกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 
โรคปวดกล้ามเนื้อ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทํา
ลูกประคบเพื่อช่วยลดอาการ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
5. สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ
แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ     
อบต.พลับพลา 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาช น
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม โรค
ปวดกล้ามเนื้อ 
2. เพ่ือเป็นการปูองกัน
อาการปวดข้อเข่าและปวด
เมื่อยจากการทํางานของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
3. เพ่ือเป็นการปูองกัน
อาการบาดเจ็บจากโรคข้อ
เข่าเสื่อมและโรคปวด
กล้ามเนื้อ 

70  คน 1. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับโรค
ข้อเข่าเสื่อม โรคปวด
กล้ามเนื้อ 
2. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
ปูองกันอาการปวดและ
อาการบาดเจ็บจากโรค 
3. ข้อเข่าเสื่อมและปวด
เมื่อย จากการทํางานได้
อย่างถูกวิธี 

มี.ค.–ก.ย.64 1. ค่าวิทยากร จํานวน  
4 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
2,400.- บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 70 
คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
3,500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่มสําหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร จํานวน 70 
คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 50 
บาท  เป็นจํานวนเงิน 
3,500 บาท 
4. ค่าจัดทําเอกสาร 
จํานวน 70 ชุดๆ ละ 25 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
1,750 บาท 
5. ค่าปูายไวนิล ขนาด 
1 x 2  จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 300 
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  11,450.- บาท                                 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางยุพเยาว์ อธิพรหม 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

20. โครงการ
เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมเพื่อ
สร้าง
สุขภาพจิต          
วัดพลับพลา 
หมู่ที่ 3 

1. แจ้งให้ผู้ร่วมโครงการได้ถือ
ศีลปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน 
ในช่วงเข้าพรรษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ทํางาน รับผิดชอบโครงการและ
ผู้มีอํานาจในการเบิกจ่าย 
3. จัดทําโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา 
4. ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
และส่งผลรายงานการ
ดําเนินงานต่อกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ถือศีล 
ปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน
ในช่วงเข้าพรรษา 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีเพ่ือนใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

60  คน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะ
ได้ปฏิบัติธรรม ตลอด 3 
เดือน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้ร่วมโครงการมีเพ่ือน
ใหม่เพ่ิมข้ึน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

ก.ค.–ก.ย. 64 1. ค่าปูายไวนิล 
ขนาด 1 x 2 
เมตร  จํานวน 1 
ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 300 
บาท 
2. ค่าน้ําปาณะ
สําหรับ
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
จํานวน 60 
คนๆ ละ 20 
บาท จํานวน 12 
ครั้ง เป็นจํานวน
เงิน 14,400รวม
เป็นเงิน 
 14,700.- บาท                                                         

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางเพร็ชรา 
สุขฤทัยกมล 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

21. โครงการ
แอโรบิคเพ่ือ
สุขภาพ 
ประจําปี 
2564 

1. 1 - 28 ก.พ. 64  กิจกรรมเต้นแอ
โรบิค  ประจําเดือนกุมภาพันธ ์
2.  1 - 31 มี.ค. 64  กิจกรรมเต้น
แอโรบิค  ประจําเดือนมีนาคม 
3. 1 - 30 เม.ย. 64  กิจกรรมเต้น
แอโรบิค  ประจําเดือนเมษายน 
4. 1 - 31 พ.ค. 64  กิจกรรมเต้นแอ
โรบิค  ประจําเดือนพฤษภาคม 
5. 1 - 30 มิ.ย. 64  กิจกรรมเต้นแอ
โรบิค  ประจําเดือนมิถุนายน 
6. 1 - 31 ก.ค. 64  กิจกรรมเต้นแอ
โรบิค  ประจําเดือนกรกฎาคม 
7. 1 - 31 ส.ค. 64  กิจกรรมเต้นแอ
โรบิค  ประจําเดือนสิงหาคม 

 
 

1. เพื่อส่งเสริม สร้างกระแสการ
ออกกําลังกายให้กับประชาชน
ในพื้นที ่ 

2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ประโยชน์ของการออกกําลัง
กาย 

3. เพื่อกระตุ้นการออกกําลังกาย
ของประชาชน ด้วยการเต้นแอ
โรบิคอย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อให้ประชาชนท่ีเข้าร่วม
ออกกําลังกายมีภาวะร่างกายที่
เหมาะสม ค่าดัชนีมวลกาย รอบ
เอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลด
ความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังต่างๆ 
 

70  คน 1.  เกิดกระแสการออกกําลัง
กายให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
2.  ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงประโยชน์ของ
การออกกําลังกาย 
3.  ประชาชน ออกกําลัง
กายด้วยการเต้นแอโรบิคอ
ย่างต่อเนื่อง 
4.  ประชาชนท่ีเข้าร่วมออก
กําลังกายมีภาวะร่างกายที่
เหมาะสม ค่าดัชนีมวลกาย 
รอบเอวอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 
60 
 

ก.พ.–ส.ค. 64 1.ค่าผู้นําเต้นเหมา
จ่าย จํานวน 7 
เดือนๆละ 1,200 
บาท เป็นจํานวน
เงิน 8,400 บาท        
2.ค่านํ้าด่ืม จํานวน 
7 เดือนๆละ 200 
บาท เป็นจํานวน 
1,400 บาท 
3. ค่าเครื่องเสียง
และค่าไฟเหมาจ่าย 
จํานวน 7 เดือนๆ 
ละ 1, 200 บาท  
เป็นจํานวนเงิน  
8,400 บาท 
4. ค่าปูายไวนิล 
ขนาด 1 x 2 เมตร 
จํานวน 1 ปูายๆละ 
300 บาท เป็น
จํานวนเงิน 300 
บาท     
รวมเป็นเงิน     
18,500 บาท                                              

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางณีรนุช  
เปรียงกระโทก 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

22. โครงการ
เข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมเพื่อ
สร้าง
สุขภาพจิต          
วัดปุา
พลับพลา 
หมู่ที่ 1 

1. แจ้งให้ผู้ร่วมโครงการได้ถือ
ศีลปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน 
ในช่วงเข้าพรรษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ทํางาน รับผิดชอบโครงการและ
ผู้มีอํานาจในการเบิกจ่าย 
3. จัดทําโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา 
4. ดําเนินงานตามโครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการ
และส่งผลรายงานการ
ดําเนินงานต่อกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
พลับพลา 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ถือศีล 
ปฏิบัติธรรม ตลอด 3 เดือน
ในช่วงเข้าพรรษา 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีเพ่ือนใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

40 คน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะ
ได้ปฏิบัติธรรม ตลอด 3 
เดือน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้ร่วมโครงการมีเพ่ือน
ใหม่เพ่ิมข้ึน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 

ก.ค.–ก.ย. 64 1. ค่าปูายไวนิล 
ขนาด 1 x 2 
เมตร  จํานวน 1 
ปูาย เป็น
จํานวนเงิน 300 
บาท 
2. ค่าน้ําปาณะ
สําหรับ
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
จํานวน 40 
คนๆ ละ 20 
บาท จํานวน 12 
ครั้ง เป็นจํานวน
เงิน 9,600 

รวมเป็นเงิน 
  9,900.- บาท                                                         

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

นางสิริกานต ์
 เพลาะกระโทก 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

23. โครงการ
พ่นหมอก
ควันกําจัดตัว
แก่ยุงลาย 
ปูองกัน
ไข้เลือดออก 
ประจําปี 
2564 อบต.
พลับพลา 

1. กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการในพ้ืนที่ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก เช่น 
วัสดุเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์พ่น
หมอกควัน 
3. ประสานความร่วมมือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลพลับพลา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลคลอง
กลาง โรงเรียนและวัดในเขต
ตําบลพลับพลา อสม. ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนทั่วไป ให้
ทราบถึงการมีส่วนร่วมและร่วม
เดินรณรงค์ควบคุม ปูองกัน
ไข้เลือดออก 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ใน
เขตพ้ืนที่ 
5. ดําเนินการตามโครงการฯ 

1. เพ่ือลดอัตราการปุวยและ
เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก 
2. เพ่ือเฝูาระวัง ควบคุม 
ปูองกันและระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
3. เพ่ือกําจัดตัวแก่ยุงลาย
และลูกน้ํายุงลาย 
4. เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของโรค
ไข้เลือดออกและ
ความสําคัญในการกําจัดตัว
แก่ยุงลาย 

หมู่บ้าน 18 
หมู่บ้าน  , 
วัด 9 วัด , 
โรงเรียน 6 
โรงเรียน 
และสถาน
โรงแรม 
บริษัท
ต่างๆ 

1. สามารถปูองกันการ
เกิดและการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและ
โรคที่เกิดจากยุงได้ 
2. ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายของไข้เลือดออก 
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการควบคุมการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
4. สามารถกําจัดตัวแก่
ยุงลาย เพื่อควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ 

ม.ีค.–ก.ย. 64 1. ค่านํ้ามันดีเซลสําหรับผสม
นํ้ายาพ่นหมอกควัน จํานวน 
18,000 บาท 
2. ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง (แก๊ส
โซฮอล)สําหรับเครื่องพ่น
หมอกควัน จํานวน 7,000 
บาท 
3. ค่าจ้างเหมาบริการพ่น
หมอกควัน จํานวน 18 
หมู่บ้านๆ ละ 1,000 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท 
4. ค่าจ้างเหมาบริการพ่น
หมอกควันโรงเรียน 6 
โรงเรียนๆ ละ 500 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 3,000 บาท  
5. ค่าจ้างเหมาบริการพ่น
หมอกควันวัด 9 วัดๆ ละ 
500 บาท เป็นจํานวนเงิน 
4,500 บาท 
6.ค่าจ้างเหมาบริการพ่น
หมอกควันกําจัดตัวแก่ยุงลาย
ระบาด 20 ราย (คิดจาก
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง)
พ่น 3 ครั้ง (0}3,7) 0 = 
นับเป็นศูนย์วันแรกท่ีพ่นยุง , 
3 = นับเป็นหน่ึงต่อจากศูนย์
ห่างกัน 3 วัน , 7 = นับเป็น
สองต่อจากหน่ึงห่างกัน  2 
วัน จํานวน 20 รายๆละ 500
บาท/ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง 
จํานวน 30,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 
80,500 บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

อบต.พลับพลา 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

24. 
โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้และ
เสริมทักษะ
การเอาชีวิต
รอดในน้ํา 
ให้กับเด็ก
และ
ประชาชน
ทั่วไป อบต.
พลับพลา 
ประจําปี 
2564 

1. จัดทําแผน/โครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลพลับพลา 
2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน 
3. ดําเนินการตามแผนงานและ
ประเมินผลดําเนินงานตามโครงการ 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน มีความรู้ในเรื่อง
ของการเอาตัวรอดเมื่อประสบ
ภัยทางน้ํา 
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ผลสัมฤทธิ์ในด้านการเอาตัวรอด
และช่วยเหลือผู้อื่นจากการ
จมน้ําเบื้องต้น 
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิธีการเอาตัวรอดและวิธี
ช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยทางน้ํา 
4. เพื่อให้เกิดการร่วมกลุ่มของ 
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ตําบลพลับพลาได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์
5. เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคี ให้เกิดกับ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

144 คน 1. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ได้ความรู้ใน
เรื่องของการเอาตัวรอด
เมื่อประสบภัยทางน้ําเป็น
เบื้องต้น 
2. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน สามารถเอาตัว
รอดและช่วยเหลือผู้อื่น
จากการจมน้ําในเบื้องต้น 
3.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน สามาร
ถ่ายทอดวิธีเอาตัวรอด
และวิธีช่วยเหลือผู้อื่นจาก
ภัยทางน้ําได้ 
4. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
5. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคี 

ม.ค.–ก.ย. 64 1. ค่าปูายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ขนาด 
 1 x 2 เมตร จํานวน 1 ปูาย 
เป็นจํานวนเงิน 300 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องด่ืมสําหรับทีมวิทยากร
และผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน 144 คนๆ ละ 2 
มื้อๆ ละ 25 บาท เป็น
จํานวนเงิน  7,200 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องด่ืมสําหรับทีมวิทยากร
และผู้เข้ารับการอบรม 
จํานวน 144 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 60 บาท เป็น
จํานวนเงิน 8,640 บาท 
4. ค่าสถานที่และค่า
ฝึกอบรม จํานวน 144 คนๆ 
ละ 50 บาท เป็นจํานวนเงิน 
7,200 บาท 
5. ค่าทีมวิทยากร ช่วงเช้า 
จํานวน 10 คน (ภาคทฤษฎี) 
และค่าทีมวิทยากร ช่วงบ่าย 
จํานวน 10 คน (ภาคสนาม) 
รวมวิทยากรจํานวน 20 คน 
จํานวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท เป็นจํานวนเงิน 12,000 
บาท 
รวมเป็นเงิน 35,340 บาท 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

อบต.
พลับพลา 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ (บาท) 
การ

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

25. โครงการ
จัดทํา
แอลกอฮอล ์
เจลล้างมือเฝูา
ระวังและ
ควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-
2019) 
องค์การ
บริการส่วน
ตําบล
พลับพลา  
ประจําปี  
2564 
 

1. จัดทําแผน/โครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา 
2. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนการดําเนินงาน 
3. ดําเนินการตามแผนงานและ
ประเมินผลดําเนินงานตาม
โครงการ 
 

1. เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือ
ทีมครู ก เผยแพร่การจัดทํา
หน้ากากาอนามัยในพื้นที่
ตําบลคลองแดน  
2.  เพื่อส่งเสริมและ
สนั บ สนุนให้ประชาชน
สามารถปูองกันโรคระบาด
ได้ด้วยตนเอง 
3.  เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของราชการให้แก่ประชาชน 
 

60 คน 1. ทีมวิทยากร หรือทีมครู 
ก. มีความรู้และทักษะใน
การจัดทําหน้ากากอนามัย
เจล 
ล้างมือ  ไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน และถ่ายทอด
องค์ความรู้ ตลอดจน
สามารถสอนวิธีการจัดทํา
หน้ากากอนามั ยเจลล้าง
มือ ให้แก่ประชาชนท่ี
สนใจ  
2. ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและสามารถ
ปูองกันดรคระบาดโดย
เริ่มจากตนเอง 
3. เพื่อกระตุ้นให้แต่ละ
พื้นที่ตระหนักเห็น
ความสําคัญ  และร่วมกัน
ปูองกันโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 
 

ม.ค.–ก.ย. 64 1. ค่าปูายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด 
 1 x 2 เมตร จํานวน 1 ปูาย เป็นจํานวนเงิน 300 บาท 
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมสําหรับทีมวิทยากรและ
ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 
บาท เป็นจํานวนเงิน  3,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวันพร้อมเครื่องด่ืมสําหรับทีมวิทยากร
และผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 60 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 
60 บาท เป็นจํานวนเงิน 3,600 บาท 
4. ค่า Carbopol 940 ถุงละ 100 กรัม  จํานวน  2 ถุงๆ 
ละ 400 บาท  เป็นจํานวนเงิน  800  บาท    
5. ค่า Ethyl Alcohol 95%  ถังละ 20 ลิตรๆ ละ 
2,200 บาท จํานวน 2 ถัง เป็นจํานวนเงิน 4,400 บาท 
6.  ค่า Ethyl Alcohol 95%  ถัง 3.8 ลิตร =  จํานวน  
4 ถัง  เป็นจํานวนเงิน 1,760 บาท 
7.  ค่า Propylene glycol  กิโลกรัมละ 120  บาท  
จํานวน  2  กิโลกรัม  เป็นจํานวนเงิน 240  บาท 
 8.  ค่านํ้ากลั่น  (RO)   ถังละ  6  ลิตรๆ ละ  29   บาท   
จํานวน   4   ลิตร   เป็นจํานวนเงิน  116  บาท 
 9.  ค่านํ้าหอม  ขวดละ  25  ml.  ขวดละ  120  บาท  
จํานวน  6  ขวด  เป็นจํานวนเงิน  720  บาท  
 10.  ค่า  Triethanolamine  กิโลกรัมละ  120  บาท  
จํานวน  2  กิโลกรัม  เป็นจํานวนเงิน  240  บาท 
11.  ค่าถังสีขาว (ใช้กวนเจลแอลกอฮอล์)  ถังละ  280  
บาท  จํานวน  10 ถัง  เป็นจํานวนเงิน  2,800  บาท 
 12.  ไม้พาย   (ใช้กวนเจลแอลกอฮอล์)   จํานวน   10   
ไม้ๆ ละ   200   บาท   เป็นจํานวนเงิน  2,000 บาท 
13. ค่าขวดบรรจุภัณฑ์  ขนาด 250 ml  จํานวน  10 
โหลๆ ละ 320 บาท  เป็นจํานวนเงิน  3,200 บาท 
 14.  ค่าวิทยากร  จํานวน  6  ช่ัวโมงๆ ละ  600  บาท  
เป็นจํานวนเงิน  3,600  บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  26,776.-   บาท 
า

  
 

- แบบติดตามผลการ
ดําเนินการ 

อบต.
พลับพลา 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

26. โครงการ
อบรม
ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก 
คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ในการ
เลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 
ประจําปี 
2564 
ของศูนย์เด็ก
เล็กบ้านโค้ง
ยาง 

1. ประชุม ผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดทําแผน/โครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลพลับพลา 
3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
วางแผนการดําเนินงาน 
4. ดําเนินการตามแผนงานและ
ประเมินผลดําเนินงานตาม
โครงการ 
 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน
สามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะใน
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของ
ผู้ปกครองนักเรียน 
3. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียน
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไปในทาง
เดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

30 คน 1. ผู้ปกครองนักเรียน
สามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
2. ผู้ปกครองนักเรียนมี
ทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยเพิ่มมากข้ึน 
3. ผู้ปกครองนักเรียนกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประสานงานและเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยไปด้วยกัน 
 

ม.ค. – ส.ค. 64 1. ค่าปูายโครงการฯ 
ขนาด  
1 x 2 เมตร จํานวน 
1 ปูาย เป็นจํานวน
เงิน 300 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม
สําหรับวิทยากรและผู้
เข้ารับการอบรม 
จํานวน 30 คนๆ ละ 
2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 
1,500 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม
สําหรับวิทยากรและผู้
เข้ารับการอบรม 
จํานวน 30 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 50 บาท 
เปน็จํานวนเงิน 
1,500 บาท 
4. ค่าวิทยากรในการ
อบรม จํานวน 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 
บาท เป็นจํานวนเงิน 
3,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 
6,900 บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

นายปริญญา   
วัจนา 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

27. 
โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
และครุภัณฑ์
เพ่ือการ
ดําเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

1. ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนด
รายการวัสดุ และครุภัณฑ์ที่มีความ
จําเป็นต่อการบริหารจัดการกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ 
- กําหนดคุณสมบัติของวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ที่จะดําเนินการจัดหา 
- ดําเนินการสืบราคาวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ตามรายการเบื้องต้น 
 2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา 
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
-- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ประกอบการดําเนินงาน ตาม
ระเบียบของหน่วยงานโดยอนุโลม 
4. มอบครุภัณฑ์ที่จัดหาตาม
กระบวนการให้อยู่ในความดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ลงทะเบียนครุภัณฑ์ไว ้

1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
บริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพ มีวัสดุ
อุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
2. เพ่ือความสะดวกในการ
รายงานระบบออนไลน์และ
จัดทํารายงานของกองทุน 
3. เพ่ือความสะดวกในการ
พกพาเพ่ือนําเสนองานด้าน
วิชาการต่างๆ ของกองทุน
นอกสถานที่   

เพ่ือ
ดําเนินงาน
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ 
อบต.

พลับพลา 

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

ม.ค. – ก.ย. 64 1. ค่าจัดซื้อหมึก 
รุ่น brother 
จํานวน 3กล่องๆ
ละ 1,650 บาท 
เป็นเงิน 4,950 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
4,950 บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

อบต.พลับพลา 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

28. โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
กองทุน/ที่
ปรึกษา/
อนุกรรมการ/
คณะทํางาน/
บุคคลภายนอก/
เจ้าหน้าท่ี 
อปท./ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง
ไปราชการ/
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการบริหาร
กองทุน/ 
ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม
ในการประชุม
ต่างๆ 

1. ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดร่างวาระใน
การประชุม จํานวนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
- กําหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อกําหนดนัด
หมาย  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดําเนินงาน 
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะทํางาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน 
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม 
4. ดําเนินการจัดประชุมตามแผนงานและ
วาระที่กําหนด 
- จัดประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา 
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
- จัดประชุมอนุกรรมการกองทุน/คณะทํางาน 
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
- สรุปผลการประชุมและมติคณะกรรมการ 

1. พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. เพื่อพิจารณาออกระเบียบท่ี
จําเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทุน 
3. เพื่อควบคุมและกํากับดูแลการ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการจัดทําบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกําหนด 
4. เพื่อกํากับดูแลให้หน่วยงาน 
หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ท่ีได้รับ
อนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตาม
แผนงานโครงการท่ีคณะกรรมการ
กองทุนอนุมัติ 
5. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 
รายงานการรับจ่ายและเงิน
คงเหลือของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

36 คน 1. แผนงานหรือโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ผ่านการ
อนุมัติเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการ
จัดทําบัญชีหรือทรัพย์สิน
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกําหนด 

ต.ค.63–ก.ย.64 1. จัดประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 
  - ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องด่ืม จํานวน 31 คนๆ 
ละ 25 บาท จํานวน 1 มื้อ 
จํานวน 4 ครั้ง เป็นจํานวน
เงิน 3,100 บาท 
  - ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ จํานวน 31 
คนๆ ละ 400 บาท จํานวน 
4 ครั้ง เป็นจํานวนเงิน 
49,600 บาท 
2. จัดประชุมอนุกรรมการ
กองทุนฯ 
  - ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องด่ืม จํานวน 5 คนๆ 
ละ 25 บาท จํานวน 1 มื้อ 
จํานวน 4 ครั้ง เป็นจํานวน
เงิน 500 บาท 
  - ค่าตอบแทนอนุกรรมการ 
จํานวน 5 คนๆ ละ 300 
บาท จํานวน 4 ครั้ง เป็น
จํานวนเงิน 6,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆใน การ
บริหารกองทุน 
5. ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องด่ืมในการประชุมต่างๆ 
รวมเป็นเงิน 59,200 บาท 

- แบบติดตามผล
การดําเนินการ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบล
พลับพลา 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารสว่นตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

29.โครงการ
ประชุม
จัดทําแผน
สุขภาพ
ตําบล
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบล
พลับพลา 

1. ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผน กําหนดร่างวาระ
ในการประชุม จํานวนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
- กําหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อกําหนด
นัดหมาย  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการ
ดําเนินงาน 
- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะทํางาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน 
- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม 
4. ดําเนินการจัดประชุมตามแผนงานและ
วาระที่กําหนด 
- จัดประชุมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา 
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
- จัดประชุมอนุกรรมการกองทุน/
คณะทํางาน อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
- สรุปผลการประชุมและมติคณะกรรมการ 

1. เพ่ือจัดทําแผน/โครงการ
ที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ประชาชนทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผน
สุขภาพตําบล 

50 คน 1. การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
2. มีสถานที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงานด้าน
สุขภาพของชุมชน 

ต.ค.63–ก.ย.64 1. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้ารับ
การประชุม 
จํานวน 50 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ 
ละ 25 บาท  
เป็นจํานวนเงิน 
1,250 บาท 

- แบบติดตาม
ผลการ
ดําเนินการ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วน
ตําบลพลับพลา 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ประเภทที่  5  กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

30. 
โครงการ
ปูองกันและ
แก้ไขโรค
ระบาดหรือ
ภัยพิบัต ิ

- ปูองกันและแก้ไขโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ 

- เพ่ือปูองกันและแก้ไขโรค
ระบาดหรือภัยพิบัติ 

พ้ืนที่
ตําบล

พลับพลา 

- การปูองกันและแก้ไข
โรคระบาดหรือภัยพิบัติ
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ต.ค.63–ก.ย.64 - ค่าใช้จ่ายในใน
การปูองกันและ
แก้ไขโรคระบาด

หรือภัยพิบัติ
จํานวน 

175,153.92.- 

- แบบติดตาม
ผลการ
ดําเนินการ 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วน
ตําบลพลับพลา 



 

 

สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ที ่ โครงการ 
ประเภทที/่งบประมาณ (บาท) 

ประเภทที่  1 ประเภทที่  2 ประเภทที่  3 ประเภทที่  4 ประเภทที่  5 
1 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคติดต่อ รพ.สต.พลับพลา 10,100   - - - - 
2 โครงการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รพ.สต.พลับพลา 
11,700   - - - - 

3 โครงการร้านชําสะอาด ร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค รพ.สต.พลับพลา 11,700   - - - - 
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 6 ปี รพ.สต.พลับพลา 7,700   - - - - 
5 โครงการใส่ใจสุขภาพปูองกันภาวะเครียดและซึมเศร้า  รพ.สต.พลับพลา 11,450 - - - - 
6 โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.คลองกลาง 21,575     

7 
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง รพ.
สต.คลองกลาง 

16,250 - - - - 

8 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ปุวยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงที่เสี่ยง
ต่อภาวะโรคหัวใจหลอดเลือด รพ.สต.คลองกลาง 

10,000 - - - - 

9 โครงการคนคลองกลาง ห่างไกลโรคมะเร็ง  รพ.สต.คลองกลาง 14,000 - - - - 
10 โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   

รพ.สต.คลองกลาง 
16,500 - - - - 

11 โครงการเฝูาระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  รพ.สต.คลองกลาง 13,460 - - - - 
12 โครงการร้านชําต้นแบบด้านการจําหน่ายยาในชุมชน รพ.สต.คลองกลาง 7,600 - - - - 
13 โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากโรคติดต่อ รพ.สต.คลองกลาง 10,850 - - - - 
14 โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชนสําหรับประชาชนทั่วไป  

รพ.สต.คลองกลาง 
10,600 - - - - 
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ที ่ โครงการ 
ประเภทที/่งบประมาณ (บาท) 

ประเภทที่  1 ประเภทที่  2 ประเภทที่  3 ประเภทที่  4 ประเภทที่  5 

15 
โครงการปูองกันและควบคุมไข้เลือดออกด้วยกิจกรรม 5 ป. 1 ข. 
บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 4 

- 10,275 - - - 

16 โครงการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในชุมชน บ้านหนองยายเหล่  หมู่ที่ 5 - 11,700 - - - 
17 โครงการประชาชนสุขภาพดีรู้วิธีปูองกันโรคเข่าเสื่อม บ้านเกาะ  หมู่ที่ 8  12,700 - - - 
18 โครงการประชาชนสุขภาพดีรู้วิธีปูองกันโรคเข่าเสื่อม บ้านบุ  หมู่ที่ 10  9,450 - - - 
19 โครงการประชาชนสุขภาพดีรู้วิธีปูองกันโรคเข่าเสื่อม บ้านบุ  หมู่ที่ 17 - 11,450 - - - 

20 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต วัดพลับพลา หมู่ที่ 3 - 14,700 - - - 

21 โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ประจําปี 2564 - 18,500 - - - 

22 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต วัดปุาพลับพลา หมู่ที่ 1 -   9,900 - - - 

23 
โครงการพ่นหมอกควันกําจัดตัวแก่ยุงลาย ปูองกันไข้เลือดออก ประจําปี 2564 
 อบต.พลับพลา 

- 80,500 - - - 

24 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ํา ให้กับเด็กและ
ประชาชนทั่วไป อบต.พลับพลา ประจําปี 2563 

- 35,340 - - - 

25 โครงการจัดทําแอลกอฮอล์เจลล้างมือเฝูาระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-2019) องค์การบริการส่วนตําบลพลับพลา  ประจําปี  2564 

- 26,776 - - - 

26 
โครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์ฯ ในการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย ประจําปี 2564 ของศูนย์เด็กเล็กบ้านโค้งยาง 

- - 6,900 - - 

27 โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  - - - 4,950.- - 

28 
โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทํางาน/
บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ อปท./ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการบริหารกองทุน/ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในการประชุมต่างๆ 

- - - 59,200.- - 
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ที ่ โครงการ 
ประเภทที/่งบประมาณ (บาท) 

ประเภทที่  1 ประเภทที่  2 ประเภทที่  3 ประเภทที่  4 ประเภทที่  5 
29 โครงการประชุมจัดทําแผนสุขภาพตําบลกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนตําบลพลับพลา 
- - - 1,250.- - 

30 โครงการปูองกันและแก้ไขโรคระบาดหรือภัยพิบัติ - - - - 175,153.92.- 
รวม 173,485.- 241,291.- 6,900 65,400 175,153.92.- 

รวมทั้งสิ้น 662,229.92.- 
 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่  2  / 2563   เมื่อวันที่  27   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563       
            

                      
          (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
        ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                      องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 

                                                                                                                                              


