
 

แบบรายงานผลการด าเนิน  
โครงการประชาคมสุขภาพต าบลโป่งแดง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง 
วันที่  6  กันยายน  2562 

ณ วัดสามัคคีสโมสร  ต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
  

1. ผลการด าเนินงาน 
โครงการประชาคมสุขภาพต าบลโป่งแดง ประจ าปีงบประมาณ 2563  จัดขึ้นในวันที่  6  กันยายน 2562     

ณ วัดสามัคคีส โมสร  ต าบลโป่ งแดง  อ า เภอขามทะเลสอ  จั งหวัดนครราชสีมา  เปิด โครงการโดย                         
นาวาอากาศเอกวีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธิ์   ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต .โป่งแดง  และได้รับ
เกียรติจากนางนัฐพร  กกสูงเนิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ตัวแทนจากสาธารณสุขอ าเภอขามทะเลสอ   
ร่วมเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาระดับปฐมภูมิ 
เชิงรุกในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต   โดยมีหลักการท างานที่ส าคัญ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแดง จึงได้จัดท าโครงการประชาคมสุขภาพต าบลโป่งแดงประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 
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นางสาวสมจริง ถึกสูงเนิน 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
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แบ่งกลุ่มเพ่ือระดมความคิดและความต้องการของชุมชน ในงานสาธารณสุข ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง ประจ าปีงบประมาณ 2563  
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ผลที่ได้จากการร่วมการคิด ร่วมการระดมสมอง เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวต าบลโป่งแดง 

แต่ละกลุ่มได้น าเสนอแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
 

กลุ่มท่ี 1  สมาชิกสภา อบต  .น าเสนอโดย คุณสิปปนนท์  ศรีโพธา  โครงการที่น าเสนอ ได้แก่ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ 

1. บ้านสะอาดปราศจาก
โรค 

- ให้ความรู้เพื่อก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
ทั้ง 8 หมู่บ้าน 
- เพ่ือให้บ้านสะอาด 

- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
ทุกหมู่บ้าน  
- จัดอบรมให้ความรู้ 
- ออกตรวจหมู่บ้าน 

40,000 บาท 

2. พัฒนาศักยภาพ อสม. - เพ่ิมประสิทธิภาพ อสม. - จัดอบรมให้ความรู้ 50,000 บาท 
3. คัดกรองเฝ้าระวัง
ไข้หวัดใหญ่ 

- ป้องกันการระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่ 

- ส ารวจกลุ่มเสี่ยง 
- อบรมให้ความรู้ 

200,000 บาท 

 

กลุ่มท่ี 2  กลุ่ม อสม.  น าเสนอโดย คุณณรงค์  โสงขุนทด  โครงการที่น าเสนอ ได้แก่ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ 

1. มะเร็งท่อน้ าดีและ
ล าไส้ใหญ่ 

- ค้นหากลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนส่งรักษาต่อในราย
ที่ผิดปกติ 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- ตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง 

12,000 บาท 

2. ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังต าบล
โป่งแดง (ติดบ้านติด
เตียง) 

- ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 

- คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
- คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่ม
ผู้ป่วย 
- อบรมญาติในการดูแลผู้ป่วย 

16,000 บาท 

3. หมู่บ้านสะอาด
ปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก 

- เพ่ือป้องกันโรคระบาด
ในชุมชน 

- ประชุมคณะกรรมการทุก
หมู่บ้าน 
- ลงตรวจหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่ 

40,000 บาท 

4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงใน
ต าบล (กิจกรรมออก
ก าลังกาย) 

- เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
- ป้องกันโรคเรื้อรัง เช่น 
เบาหวาน ความดัน 
มะเร็ง  

- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและ
วิธีป้องกันโรคติดต่อ ให้การอบรม
หลังคาเรือนละ 1 คน 

50,000 บาท 

5. มะเร็งปากมดลูก-
มะเร็งเต้านม 

- การป้องกันตั้งแต่
เริ่มต้นและเป็นการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

- ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- มีการประกวดการออกก าลังกาย 
 

25,000 บาท 

6. โครงการเด็ก
เปราะบางในต าบลโป่ง
แดง 

- เพ่ือให้เด็กกลุ่มเสี่ยงใน
ต าบลได้รับการดูแล 
- ป้องกันปัญหาของ
สังคม 

- ประชุมคณะกรรมการ 
- หาข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงใน
หมู่บ้าน 
- จัดกิจกรรมสันทนาการและให้
ความรู้ด้านการดูแลตัวเอง 

30,000 บาท 
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กลุ่มท่ี 3  กลุ่มผู้สูงอายุ น าเสนอโดย คุณปราณี  ราสูงเนิน   โครงการที่น าเสนอ ได้แก่ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ 

๑. เข้าวัดปฏิบัติธรรม - เพ่ือปฏิบัติทางด้านจิตใจ 
- เพ่ือรักษาสุขภาพทางจิต 
- น าสมาธิไปบ าบัด
สุขภาพจิตใจ 

- ชักชวนผู้สูงอายุเข้าวัด 
- จัดหาสถานที่เพ่ือปฏิบัติ 
 

19,500 บาท 

๒. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ 

- เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการด าเนินชีวิตผู้สูงอายุ 

- ประชุม ปรึกษา หารือผู้สูงอายุ 
- จัดหาสถานที ่

22,000 บาท 

๓. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีผู้สูงอายุ 

- เพ่ือเฝ้าระวังเรื่องการ
เจ็บป่วยของผู้สูงอายุ 

- ร่วมกับ อสม. 
- น าสมาชิกมาตรวจสุขภาพ 

 

 
 
 
 

กลุ่มท่ี 4  กลุ่มผู้พิการ  น าเสนอโดย คุณอารดา  ผาดกลาง  โครงการที่น าเสนอ ได้แก่ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ 

1. พัฒนาระบบบริการ 
ผู้พิการเพ่ือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพชีวิตผู้พิการ
ในชุมชน 

- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการ
ได้รับการดูแลอย่าง
ครอบคลุม 
 

- ลงพื้นที่ส ารวจผู้ที่เข้าข่ายผู้
พิการ 
- ท าข้อมูลผู้พิการในต าบล 
- ติดตามดูแลสุขภาพและฟ้ืนฟู
แบบเคาะประตู 
- สรุปประเมินผล 

20,000 บาท 

 

กลุ่มท่ี 5  กลุ่มผู้น า/ประชาชนทั่วไป  น าเสนอโดย คุณสมศรี  แสงภูค า  โครงการที่น าเสนอ ได้แก่ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน งบประมาณ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการกิน 
กอด เล่น เล่า ชาวโป่ง
แดงในเด็ก 0-5 ปี 

- ส่งเสริมพัฒนาการและ
กระตุ้นพัฒนาการในเด็ก
0-5 ปี 

- อบรมให้ความรู้เด็กและ
ผู้ปกครอง 
- ติดตามเยี่ยมเด็ก 
-แลกเปลี่ยนความรู้การดูแลเด็ก 
 

14,000 บาท 

2. แก้ไขภาวะทุพ
โภชนาการในเด็ก 0-5 ปี 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะ
เด็กผอม 

- อบรมให้ความรู้เด็กและ
ประชาชนทั่วไป 
 

12,800 บาท 

3. 1,000 วันมหัศจรรย์ - เพ่ือส่งเสริมสุขภาพใน
เด็ก 1,000 วันแรก 

- ให้ความรู้แก่มารดาตั้งครรภ์ 21,600 บาท 
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กลุ่มท่ี 6  กลุ่มโรงเรียน-ศูนย์เด็กเล็ก  น าเสนอโดย คุณสุรคิน  นวลประเสริฐ  โครงการที่น าเสนอ ได้แก่ 
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินงาน งบประมาณ 

1. เด็กวัยเรียนจิตใจ
แจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ  
(ร.ร.บ้านโนน) 

- เพ่ือส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือสุขภาพที่ดี 

- ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค และการออก
ก าลังการ  
 

15,000 บาท 

2. นักเรียนวัยใสใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก (ร.ร.
บ้านโกรกกระหาด) 

- เพ่ือให้เด็กเห็น
ความส าคัญในการดูแล
สุขภาพช่องปาก 
และวิธีแปรงฟันที่
ถูกต้อง 

- อบรมให้ความรู้นักเรียนในเรื่อง
สุขภาพช่องปาก  

15,350 บาท 

3. ความฉลาดทาง
อารมณ์ในเด็กนักเรียน 
(ร.ร.บ้านโป่งแดงฯ) 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน
การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา เข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน 

- ให้ความรู้ ให้ทักษะในการ
แก้ปัญหา 

15,000 บาท 

4. ป้องกันการตั้งครรภ์
และป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 
(ร.ร.บ้านโป่งแดงฯ) 

- มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเพศสัมพันธ์ 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศสัมพันธ์ 

9,970 บาท 

5. ป้องกันเด็กจมน้ า - เพ่ือป้องกันเด็กจมน้ า - จัดฝึกอบรมวิธีว่ายน้ า และวิธี
ลอยตัว 

30,000 บาท 

6. ศพด.ปลอดโรคและมี
สุขภาพทันตกรรมที่ดี 
 

- เพ่ือรู้จักป้องกัน
โรคติดต่อ และสุขภาพ
ฟัน 

- จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค
ต่าง ๆ  
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพในช่องปาก 

10,000 บาท 
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2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด 
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  บรรลุตามวัตถุประสงค์  
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ .................................................................................................................  
................................................................................................................. ........................................................................  
2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   124   คน 
      

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ 13,000   บาท  
 งบประมาณเบิกจ่ายจริง   13,000   บาท   คิดเป็นร้อยละ 100  
  

 

4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ไม่มี 
 มี 
   

         นางสมัญญาพร  แสนประเสริฐ  ผู้รายงาน 
         ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานกุารกรรมการกองทุนฯ 
                     9  กันยายน  2562 


