สรุปผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ชื่อโครงการ
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการนุงขาวเขาวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสรางสุขภาพจิต
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย) ม.๒ บานไทย
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการนุงขาวเขาวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสรางสุขภาพจิต
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการคัดกรองสตรี หมู ๔ สุขภาพดีไมมีมะเร็ง
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ปลูกผักปลอดสารพิษ)
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตยืนยาว (ตอเนื่อง)
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการนุงขาวเขาวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสรางสุขภาพจิต
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการนุงขาวเขาวัดปฏิบัติธรรมเพื่อสรางสุขภาพจิต
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการชุมชนลดเสียงลดโรค (ออกกําลังกาย)
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตยืนยาว (ตอเนื่อง)
โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลับพลา ประจําป ๒๕๖๐
โครงการสงเสริมสุขภาพใหประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ

สถานที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ

หมูที่ ๑ บานพลับพลา
(วัดปาพลับพลา)
หมูที่ ๒ บานไทย
หมูที่ ๓ บานพลับพลา
(วัดพลับพลา)
หมูที่ ๔ บานโคงยาง
หมูที่ ๔ บานโคงยาง
หมูที่ ๕ บานหนองยายเหล
หมูที่ ๕ บานหนองยายเหล
หมูที่ ๗ บานประดากุด
หมูที่ ๘ บานเกาะ
หมูที่ ๘ บานเกาะ
หมูที่ ๑๐ บานบุ
หมูที่ ๑๒ บานกุดสวาย
วัดกุดสวาย
หมูที่ ๑๓ บานทาตะเคียน
วัดคลองกลาง
หมูที่ ๑๔ บานคลองยาง
หมูที่ ๑๕ บานคลองกลาง
หมูที่ ๑๖ บานโนนแดง
หมูที่ ๑๗ บานบุ
หมูที่ ๑๗ บานบุ
หมูที่ ๑๗ บานบุ
หมูที่ ๑๘ บานบุยอ

๑๑,๑๕๐ บาท
๑๔,๑๓๐ บาท
๑๑,๑๕๐ บาท
๑๑,๑๕๐ บาท
๑๗,๙๗๐ บาท
๑๑,๑๕๐ บาท
๑๒,๘๕๐ บาท
๑๑,๑๕๐ บาท
๑๒,๘๕๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๖๐ บาท
๗,๓๒๐ บาท
๑๐,๐๑๐ บาท
๗,๖๕๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๗๔,๘๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท

นางสิริกานต เพลาะกระโทก
นางสิริกานต เพลาะกระโทก
นางอนงค เขตกระโทก
นางหลงมา กกกระโทก
นางสวน จงประเสริฐยิ่ง
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษสุข
นางนาถวดี สุจิณณานนท
นางนาถวดี สุจิณณานนท
นางนงนุช ฆองกระโทก
นางณีรนุช เปรียงกระโทก
นางณีรนุช เปรียงกระโทก
นางฉลวย พรอมกระโทก
นางสมปอง แสไพศาล
นางสาวเย็นจิต กริดกระโทก
นางทวาย
อุนใจ
นางทวาย
อุนใจ
นางสุนทร กกกระโทก
นางมุจรินทร ขวางกระโทก
นางใจ
เดชพร
นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล
นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล
นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล
นางเลียบ เปรียงกระโทก

คืนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
-

-๒สรุปผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ
นางหทัยรัตน ทิพยพัน
ดุง
นางหทัยรัตน ทิพยพัน
ดุง
นางศิริพร วีระศร

๒๕

โครงการแปรงฟนอันแรกของหนู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทานตะเคียน

๑๖,๒๙๕ บาท

๒๖

โครงการเฝาระวังภาวะโภชนาการและสงเสริมพัฒนาเด็ก ๒ – ๕ ป

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทานตะเคียน

๑๒,๗๐๐ บาท

๒๗

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง
โครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคง
ยาง ประจําป ๒๕๖๐
โครงการพนหมอกควันและกําจัดตัวแกยุงลายปองกันโรคที่เกิด หมูบาน ๑๘ หมูบาน , วัด ๙ วัด ,
จากยุงเปนพาหะ ประจําป ๒๕๖๐
โรงเรียน ๖ โรงเรียน และสถาน
โรงแรม บริษัทตางๆ
โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวติ รอดใน
หอประชุม อบต.พลับพลาและ
น้ํา ใหกับเด็กและประชาชนทั่วไป
โรงแรมครัวโชคชัย
โครงการ ๙๐ วัน ๙๐ กลอง เพื่อลูกนอยในครรภ
อบต.พลับพลา

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

โครงการพนหมอกควันและกําจัดตัวแกยงุ ลายปองกันโรคที่เกิด
จากยุงเปนพาหะ (เพิ่มเติม)

๓๒
๓๓

โครงการปองกันเด็กจมน้ําในเด็กอายุ ๐ – ๕ ป
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวาน/โรคความดัน
โลหิตสูงที่เสี่ยงตอภาวะโรคหัวใจหลอดเลือด
โครงการติดตามเยี่ยมผูปวยเรื้อรังโดยเครือขายอสม.
โครงการตรวจสุขภาพและเยี่ยมบานผูสูงอายุโดยการมีสวนรวม
ของอสม.
โครงการพัฒนาเครือขายอสม. เพื่อติดตามเยี่ยมบานผูพิการ
โครงการสงเสริมสุขภาพปากและฟนและเด็กนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

หมูบาน ๑๘ หมูบาน , วัด ๙ วัด ,
โรงเรียน ๖ โรงเรียน และสถาน
โรงแรม บริษัทตางๆ
ภายในชุมชน ม.๑๓ ,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘๖๐

หองประชุมรพ.สต.คลองกลาง
หองประชุมรพ.สต.คลองกลาง
ภายในชุมชน ม.๑๓ ,
๑๔,๑๕,๑๖,๑๘
ภายในชุมชน ม.๑๓ ,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘

หองประชุมรพ.สต.คลองกลาง

๙,๙๕๐ บาท

คืนเงินงบประมาณ
(บาท)
๔,๘๙๔ บาท
๖๒๐ บาท
๑,๔๐๐ บาท

๗๒,๙๐๐ บาท

นางสาวผกามาศ แคร
กระโทก

-

๑๙,๖๒๔ บาท

นางสาวผกามาศ แคร
กระโทก
นางสาวผกามาศ แคร
กระโทก
นางสาวผกามาศ แคร
กระโทก

-

๓๔,๒๐๐ บาท
๔๙,๕๐๐ บาท
๑๘,๐๐๐ บาท
๑๑,๙๐๐ บาท

รพ.สต.คลองกลาง
รพ.สต.คลองกลาง

๙,๖๐๐ บาท
๑๕,๕๐๐ บาท

รพ.สต.คลองกลาง
รพ.สต.คลองกลาง

๙,๕๗๐ บาท
๑๖,๔๐๐ บาท

รพ.สต.คลองกลาง
รพ.สต.คลองกลาง

-

-๓สรุปผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

สถานที่ดําเนินการ

งบประมาณ (บาท)

ผูรับผิดชอบ

๓๘

โครงการสรางเสริมความรูและพัฒนาทักษะอาสาสมัคร
สาธารณสุขฉุกเฉินในชุมชน(อฉช.)
โครงการติดตามตรวจการจําหนาย/อาหารและเครื่องสําอางใน
รานคาชุมชน

รพ.สต.คลองกลาง

๑๑,๔๕๐ บาท

รพ.สต.คลองกลาง

หองประชุมรพ.สต.คลองกลางและ
รานคาในเขตรับผิดชอบ
รพ.สต.คลองกลาง
วัด รร. ชุมชน ม.๑๓ ,
๑๔,๑๕,๑๖,๑๘
หองประชุมรพ.สต.คลองกลาง

๑๐,๒๐๐ บาท

รพ.สต.คลองกลาง

๑๑,๔๕๐ บาท
๓๓,๑๐๐ บาท

รพ.สต.คลองกลาง
รพ.สต.คลองกลาง

๒๔,๒๕๐ บาท

รพ.สต.คลองกลาง

รพ.สต.พลับพลา
รพ.สต.พลับพลา
-

๑๒,๒๕๐ บาท
๓๐,๘๕๐ บาท
๗๕๗,๘๕๔ บาท

รพ.สต.พลับพลา
รพ.สต.พลับพลา
-

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
รวม

โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตฯ

โครงการปดปากโองใหมิดพิชิตโรคไขเลือดออก

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน/โรค
ความดนโลหิต “ขยับวันละนิด ชีวิตไกลโรค”
โครงการมีตรวจคัดกรองเกษตรผูใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
โครงการเยี่ยมดูแลสุขภาพผูสูงวัยคุณภาพ
๔๔ โครงการ

คืนเงินงบประมาณ
(บาท)
-

-

๒๒,๓๐๔ บาท

