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แผนปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลโคกกลาง 

ประจำปีงบประมาณ 2563   (งบดำเนินการ) 
หน่วยงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่   รพ.สตหนองแสง   อบต.โคกกลาง  อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี   

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวน 

พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการสง่เสริม
พัฒนาการเด็กโคกกลาง 
แข็งแรง เก่งดี มีวินัย มี
ความสุข 

1.เพ่ือให้มารดามีความรู้
เก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
ลูกตามวัย ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม  
2.เพ่ือให้มารดามีการตระหนัก
ถึงความสำคัญของการส่งเสริม
พัฒนาการลูก ตามวัย ลด
ปัญหาเด็กมีพัฒนาการไม่
สมวัยหรือพัฒนาการล่าช้า 

ผู้ปกครองและเด็กอายุ 
2.6-5 ปี 
ทั้งหมด 50 คน 

หมู่ 1,2,3,4,5,10. 
12.13 

30,000 บาท ต.ค.2562– ก.ย. 2563 1.มารดาหรือผู้ดูแล
เด็กมีความรู้เก่ียวกับ
การส่งเสริม
พัฒนาการลูกตามวัย 
ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม  

1. 2.มารดาหรือผู้ดูแล
เด็กมีการตระหนักถึง
ความสำคัญของการ
ส่งเสริมพัฒนาการลูก 
ตามวัย ลดปัญหาเด็ก
มีพัฒนาการไม่สมวัย
หรือพัฒนาการล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชมรมอสม.รพ.สต.
หนองแวงใหญ่ 
2.นางจิณัฏฐิ์ตา พัน
หล่อมโส 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวน 

พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการอสม.ห่วงใย
เตรียมพร้อมรับมือ ลด
ภาวะเสี่ยงจากการ
ต้ังครรภ ์

1. เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์
และหญิงต้ังครรภ์มีความ
ตระหนักในการป้องกันเพ่ือลด
ภาวะเสี่ยงจากการต้ังครรภ ์
2. เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์
และหญิงต้ังครรภ์มีความ
ความรู้ในการป้องกันเพ่ือลด
ภาวะเสี่ยงจากการต้ังครรภ์
และสามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
3..เพ่ือลดภาวะเสี่ยงจากการ
ต้ังครรภ ์

หญิงต้ังครรภ์และญาติ 
หญิงวัยเจริญพันธ์ 
จำนวน 50 คน 
ในพ้ืนที่ 8 หมู่บ้าน 

หมู่ 1,2,3,4,5,10. 
12.13 

30,000 บาท ต.ค.2562– ก.ย. 2563 1.หญิงวัยเจริญพันธ์
และหญิงต้ังครรภ์มี
ความรู้การป้องกัน
ภาวะเสี่ยงก่อนและ
ขณะต้ังครรภร์้อยละ
80                     
2.หญิงวัยเจริญพันธ์
และหญิงต้ังครรภ์มี
ความตระหนักในการ
ป้องกันภาวะเสี่ยง
ก่อนและขณะ
ต้ังครรภ์ ร้อยละ 80 
3.หญิงต้ังครรภ์มี
ภาวะเสี่ยงจากการ
ต้ังครรภ์ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชมรมอสม.รพ.สต.
หนองแวงใหญ่ 
2.นางจิณัฏฐิ์ตา      
พันหล่อมโส 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวน 

พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการรณรงค์ตรวจคัด
กรองสุขภาพตามกลุ่มวัย
และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง 
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.เพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพ
ประชาชนตามกลุ่มวัย ร้อย
ละ 90 
2.เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ความสามารถ และให้ความรู้
แกนนำชุมชนในการตรวจ
ประเมินภาวะสุขภาพ
ประชาชนตามกลุ่มวัย 
ร้อยละ 90 
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรังมคีวามรู้ ความเข้าใจ 
ในการป้องกันภาวะ แทรก
ซ้อน ร้อยละ 90 
4.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังมีความรู้ ความ
เข้าใจ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร้อย
ละ 90 
5.เพ่ือลดอัตราการป่วยด้วย
โ ร ค NCD, CKD,Stroke, 
Stemiและภาวะแทรกซ้อน
รายใหม่ ร้อยละ 20 

1.กลุ่มเป้าหมายในการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ประกอบด้วย  
1.1กลุ่มเด็กเล็ก 0- 5  
ป ีจำนวน    259 คน  
1.2กลุ่มเด็กโตและ
วัยรุ่น (6- 24 ปี)  
จำนวน  1,178 คน  
1.3กลุ่มผู้ใหญ(่24-
59ปี)จำนวน2,014คน  
1.4 กลุ่มผู้สูงอายุ(60 
ปีข้ึนไป)จำนวน  670 
คน 
รวมจำนวน 4,121คน 
2.กลุ่มเป้าหมายในการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ประกอบด้วย 
2.1 แกนนำกลุ่มเสี่ยง/
ป่วยจำนวน  80 คน  
2.2 แกนน ำสุ ขภ าพ
ชุม ชน  จำนวน  100 
คน 
รวมจำนวน  180 คน 
 

หมู่ 1,2,3,4,5,10. 
12.13 

50,000 บาท ต.ค.2562– ก.ย. 2563 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ได้รับการตรวจคัดกรอง
สุขภาพประจำปี  
2.ประชาชนที่มีภาวะ
เสี่ยง หรือผิดปกติจาก
การตรวจคัดกรอง ได้รับ
การส่ง 
 3.กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ 
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
4.กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมป้องกันการ
เกิดโรค NCD, 
CKD,Stroke, Stemi 
5.อัตราการป่วยด้วยโรค
NCD, CKD,Stroke, 
Stemiและภาวะ แทรก
ซ้อนรายใหม่ลดลง 
6.แกนนำชุมชนมีความรู้ 
ความ สามารถและทักษะ
ในการตรวจประเมินได้
อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

 

1.ชมรมอสม.รพ.สต.
หนองแวงใหญ่ 
2.นางจิณัฏฐิ์ตา พัน
หล่อมโส 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า ด้วยแพทย์แผน
ไทย 

1. เพ่ือนำองค์ความรู้เรื่องใน
การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ,
ผู้ป่วยเรื้อรัง และส่งเสริม
สุขภาพประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการบำบัดรักษา
โรคและเป็นแพทย์ทางเลือก
สำหรับประชาชน 

 
 

1.ผู้สูงอายุ 
2.ผู้ป่วยเรื้อรัง 
3.ผู้ที่สนใจอื่นๆ 
รวม 60 คน 

หมู่ 1,2,3,4,5,10. 
12.13 

30,000บาท ต.ค.2562– ก.ย. 2563 1.กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
 2. เพ่ือส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการ
บำบัดรักษาโรคและ
เป็นแพทย์ทางเลือก
สำหรับประชาชน 
3.กลุ่มเป้าหมายได้
ได้รับการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยใน
การบำบัดรักษาโรค
เป็นทางเลือกอีกทาง
หน่ึง  
 
 
 
 
 

1.ชมรมอสม.รพ.สต.
หนองแวงใหญ่ 
2.นางจิณัฏฐิ์ตา พัน
หล่อมโส 
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการหนูน้อยฟันดี  พ่ีฟัน
แข็งแรงตำบลโคกกลาง 

1.เพ่ือเสริมทันตสุขภาพให้
เด็กก่อนวัยเรียน-ชั้นประถม
2.ให้ความรู้เรื่องทันตอนามัย
ในเด็กก่อนวัยเรียน-ชั้น
ประถม3.นักเรียนสามารถ
นำมาความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้4.นักเรียน
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่
กลุ่มนักเรียนซึ่งกันและกัน
ได้ 

ศพด.312 คนร.ร.
ประถมศึกษา 300 คน 

รร. และศพด.พ้ืนที่ 
ตำบลโคกกลาง 

36,000 บาท ต.ค.2562 – ก.ย.2563 
 

1. 1.เด็กก่อนวัยเรียน
,เด็กนักเรียนประถมมี
ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการดูแล
สุขภาพฟันช่องปาก2.
เด็กก่อนวัยเรียน,เด็ก
นักเรียนแปรงฟันได้
อย่างถูกวิธี 

1.นายสุรชาติทิพราช 

6 โครงการสง่เสริมป้องกันโรคในช่อง
ปากแก่ผู้สูงอายุตำบลโคกกลาง 

1. เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพช่อง
ปากของผู้สูงอายุโดย 

- สร้างสุขนิสัยในการดูแล
ความสะอาดช่องปากแก่
ผู้สูงอายุ 
- จัดระบบบริการสง่เสริม
ป้องกันโรคในช่องปากตาม
ความจำเป็น 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน หมู่ 1-13 30,000บาท ต.ค.2562 – ก.ย.2563 
 

 1.ผู้สูงอายุมีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะในการดูแล
สุขภาพฟันช่องปาก 
2.ผู้สูงอายุแปรงฟันได้
อย่างถูกวิธี 

1.นายสุรชาติทิพราช                  
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ
อาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัยใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

1.เพ่ือเฝ้าระวังอาหาร ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน 
2.เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถลด
ความเสี่ยงและอันตรายจาก
การบริโภคอาหารและใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่
เหมาะสมได้ 

1.ผู้ประกอบการร้านค้า
ร้านชำในพ้ืนทีชุ่มชน 
2.แกนนำชุมชนในพ้ืนที่  
จำนวน 100 คน 
 
 
 
 

หมู่ 1,2,3,4,5,10, 

12,13 

30,000บาท ต.ค.2562 – ก.ย.2563 

 

1.ผู้ประกอบการมี
ความรู้และวาง
มาตรการร่วมกันใน
การคุ้มครองผู้บริโภค
ในชุมชน 
2.แกนนำชุมชนมีการ
เฝ้าระวังและรณรงค์
เรื่องการบรโิภคอาหาร
ที่สะอาด ปลอดภัย 

1.นายสุรชาติ     
ทิพราช                  

8 โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม
โรคระบาด ภัยสุขภาพ และโรค
อุบัติใหม่ 

1. เพ่ือป้องกัน ควบคุมโรค
ระบาด ภัยสุขภาพ และ
โรคอุบัติใหม ่

2. เพ่ือลดอัตราป่วยจากโรค
ระบาด ภัยสุขภาพ และ
โรคอุบัติใหม ่

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในพ้ืนที่มีการดำเนิน
กิจกรรมในการรณรงค์
ป้องกัน ควบคุมโรค
ระบาด ภัยสุขภาพ และ
โรคอุบัติใหม ่

ตำบลโคกกลาง จำนวน   
8 หมู่บ้าน 

หมู่ 1,2,3,4,5,10, 

12,13 

60,000 บาท ต.ค.2562 – ก.ย.2563 
 

1.อัตราการเกิดโรค
ลดลง 
2.อัตราการเจ็บป่วย
ของประชาชนลดลง 
3.ประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ถูกต้องในการ
ป้องกันควบคุมโรค  

1.นายประกายเพชร 
สาครวงศ ์
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ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/

จำนวน 
พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

9 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ชุมชน 
บ้าน วัด โรงเรียน ปลอด
ลูกน้ำยุงลาย 
 
 
 

1.เพ่ือลดจำนวนและอัตราป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัย
เรียนและประชากรทุกกลุ่ม
อายุ2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับโรค
ไข้เลือดออก ให้บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ให้มี
ศักยภาพในการช่วยกันดูแล 
และลดการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในการป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำบลโคกกลาง 
จำนวน8 หมู่บ้าน 

หมู่ 1,2,3,4,5,10. 
12.13 

50,000 บาท ต.ค.2562– ก.ย. 2563 1.ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก และ
มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสมในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

2. 2.สามารถลดแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ำ
ยุงลายในชุมชน บ้าน 
วัด โรงเรียนให้ลด
น้อยลง 

3. 3.เกิดมาตรการชุมชน
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1.ชมรมอสม.รพ.สต.
หนองแวงใหญ่ 
2.นายประกายเพชร
สาครวงศ ์
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ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
จำนวน 

พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการรณรงค์ดูแลรักษา
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม       
ในชุมชน 

1.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน  
ทุกพ้ืนที่ รู้จักดูแลรักษาพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
2.เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแลรักษา
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
3.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลรักษาพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
. 

ตำบลโคกกลาง 
จำนวน 8 หมู่บ้าน 

หมู่ 1,2,3,4,5,10. 
12.13 

50,000 บาท ต.ค.2562– ก.ย. 2563 1.ทำให้ประชาชน
รู้จักดูแลรักษาพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
2.ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญในการ
ดูแลรักษาพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชน 

1.ชมรมอสม.รพ.สต.
หนองแวงใหญ่ 
2.นายประกายเพชร
สาครวงศ ์

11 โครงการตรวจหาสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชตกค้างใน
เลือดของเกษตรกร 
ปีงบประมาณ 2563 

1.เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการ
ตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือด 
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการตรวจมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ป้องกันตัวเองจากสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช 
 

เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงใน
ตำบลโคกกลาง 
จำนวน 150  ราย 

หมู่ 6,7,8,9,11 25,000 ตค.2562- กย.2563  1. เกษตรกร
ตระหนักถึงอันตราย
ในการใช้สารเคม ี
2. สามารถวิเคราะห์
แนวโน้มระดับ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ในเลือดได้ 
3. เกษตรกรได้รับ
การตรวจหาระดับ
เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสในเลือด 

นางสาวณาฎดา 
จันทร์สมัคร 

 


