
 
 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตาํบลพลับพลา 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา

ดําเนนิการ สถานทีด่ําเนนิการ งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

คืนเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑  บ้านพลับพลา ๑๐,๐๐๐  บาท นางสิริกานต์  เพลาะกระโทก - 
๒ โครงการนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต  ก.ค. – ก.ย. ๕๙ (วัดป่าพลับพลา) ๑๐,๘๒๐  บาท นางสิริกานต์  เพลาะกระโทก - 

๓ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย) ม.๒ 
บ้านไทย มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๒  บ้านไทย ๑๐,๐๐๐  บาท นางอนงค์   เขตกระโทก - 

๔ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๓  บ้านพลับพลา ๑๐,๐๐๐  บาท นางหลงมา   กกกระโทก - 
๕ โครงการนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต  ก.ค. – ก.ย. ๕๙ (วัดพลับพลา) ๑๗,๕๒๐  บาท นางส่วน    จงประเสริฐยิ่ง - 
๖ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๔  บ้านโค้งยาง ๑๐,๐๐๐  บาท นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษ์สุข - 
๗ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ปลูกผักปลอดสารพิษ) ก.ค. – ก.ย. ๕๕ หมู่ที่  ๔  บ้านโค้งยาง ๑๐,๐๐๐  บาท นางจุฑามณี  มณีวัฒนพงษ์สุข - 
๘ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยายเหล่ ๑๐,๐๐๐  บาท นางนาถวดี    สุจิณณานนท ์ - 
๙ โครงการนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต  ก.ค. – ก.ย. ๕๙ วัดบ้านกอก ๙,๖๐๐  บาท นางสมจิต     ทวกสูงเนิน - 
๑๐ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ผักสวนครวัรั้วกินได้) ก.ค. – ก.ย. ๕๕ หมู่ที่  ๖  บ้านกอก ๑๐,๐๐๐  บาท นายสมคิด    กอกกระโทก - 
๑๑ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ปลูกผักปลอดสารพิษ) มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๗  บ้านประดากุด ๑๐,๐๐๐  บาท นางนงนุช     ฆ้องกระโทก - 
๑๒ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๘  บ้านเกาะ ๑๐,๐๐๐  บาท นางณีรนุช    เปรียงกระโทก - 
๑๓ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๙  บ้านปรางค์ ๑๐,๐๐๐  บาท นางยุพิน     ก้าวกระโทก - 
๑๔ โครงการนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต  ก.ค. – ก.ย. ๕๙ วัดปรางค์น้อย ๑๐,๐๘๐  บาท นางสุวรรณ์   ดําริการวิศาล - 
๑๕ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๐  บ้านบุ ๑๐,๐๐๐  บาท นางฉลวย    พร้อมกระโทก - 
๑๖ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๑  บ้านบุ ๑๐,๐๐๐  บาท นางสุวรรณ์   ดําริการวิศาล - 
๑๗ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๒  บ้านกุดสวาย ๑๐,๐๐๐  บาท นางสีสุดา     ถาวรโชติ - 

 



 
-๒- 

สรุปผลการดําเนนิงาน 
กองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตาํบลพลับพลา 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา

ดําเนนิการ สถานทีด่ําเนนิการ งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

คืนเงิน
งบประมาณ 

(บาท) 
๑๘ โครงการนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต  ก.ค. – ก.ย. ๕๙ วัดกุดสวาย ๗,๒๐๐  บาท นางสาวเย็นจิต กริดกระโทก - 
๑๙ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๓  บ้านท่าตะเคียน ๑๐,๐๐๐  บาท นางทวาย     อุ่นใจ - 
๒๐ โครงการนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสุขภาพจิต  ก.ค. – ก.ย. ๕๙ วัดคลองกลาง ๑๐,๕๖๐  บาท นางทวาย     อุ่นใจ - 
๒๑ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๔  บ้านคลองยาง ๑๐,๐๐๐  บาท นางสุนทร    กกกระโทก - 
๒๒ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๕  บ้านคลองกลาง ๑๐,๐๐๐  บาท นายเคียง     พวงกระโทก - 
๒๓ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๖  บ้านโนนแดง ๑๐,๐๐๐  บาท นางใจ       เดชพร - 
๒๔ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๗  บ้านบุ ๑๐,๐๐๐  บาท นางเพร็ชรา    สุขฤทัยกมล - 
๒๕ โครงการชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  (ออกกําลังกาย)  มิ.ย. – ก.ย. ๕๙ หมู่ที่  ๑๘  บ้านบุยอ ๑๐,๐๐๐  บาท นางเลียบ    เปรียงกระโทก - 

๒๖ โครงการแปรงฟันอันแรกของหนู มิ.ย. ๕๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน
ตะเคียน ๑๐,๐๐๐  บาท นางหทัยรัตน์    ทิพย์พันดุง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๗ โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนา
เด็ก  ๒ – ๔  ปี ตลอดปีการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน

ตะเคียน ๙,๗๕๐  บาท นางหทัยรัตน์    ทิพย์พันดุง ๓,๐๐๐  บาท 

๒๘ โครงการอบรมผู้ปกครอง ครผูู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มิ.ย. ๕๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้ง

ยาง ๑๐,๐๐๐  บาท นางศิริพร      วีระศร ๕  บาท 

๒๙ โครงการเยี่ยมดูแลผู้สูงวัยคณุภาพ ส.ค. – ก.ย. ๕๙ อนามัยพลับพลา ๓๐,๐๐๐  บาท นายชูศักดิ์     ปัดฐา - 

๓๐ โครงการพ่นหมอกควันกําจัดตัวแก่ยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก พ.ค. – ธ.ค. ๕๙ 

หมู่บ้าน ๑๘ หมู่บ้าน  , วัด 
๙ วัด , โรงเรียน ๖ โรงเรียน 
และสถานโรงแรม บรษิัท

ต่างๆ 

๗๔,๓๐๐  บาท นางสาวผกามาศ  แคร่กระ
โทก ๑๘,๖๐๐ บาท 

รวม ๓๐  โครงการ   ๓๘๓,๑๓๐  บาท  ๓๑,๖๐๕  บาท 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


