
ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

ลําดับที่ ชื่อโครงการ สถานที่ดําเนินการ งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ คืนเงิน
งบประมาณ

(บาท)
1 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อมบานไทย  หมูท่ี 2 หมูท่ี 2 บานไทย 5,950.- บาท นางนลินีตื้อแดง -
2 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน  บานไทย  หมูท่ี 2 หมูท่ี 2 บานไทย 5,950.- บาท นางนลินีตื้อแดง -
3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

บานโคงยาง หมูท่ี 4
หมูท่ี 4 บานโคงยาง 12,075.- บาท นางจุฑามณี   มณีวัฒนพงษสุข -

4 โครงการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
บานโคงยาง หมูท่ี 4 หมูท่ี 4 บานโคงยาง 13,950.- บาท นางจุฑามณี   มณีวัฒนพงษสุข -

5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุมปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
บานหนองยายเหล หมูท่ี 5 หมูท่ี 5 บานหนองยายเหล 12,725.- บาท นางนาถวดี    สุจิณณานนท -

6 โครงการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
บานหนองยายเหล หมูท่ี 5 หมูท่ี 5 บานหนองยายเหล 10,775.- บาท นางนาถวดี    สุจิณณานนท -

7 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม
บานกอก  หมูท่ี 6 หมูท่ี 6 บานกอก 5,950.- บาท นายสมคิด    กอกกระโทก -

8 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อมบานกอก  หมูท่ี 6 หมูท่ี 6 บานกอก 8,050.- บาท นายสมคิด    กอกกระโทก -
9 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือชีวิตยืนยาว(ตอเน่ือง)บานประดากุด หมูท่ี 7 หมูท่ี 7 บานประดากุด 15,810.- บาท นางบุญเลี้ยง นามจังหรีด -
10 โครงการลดเสี่ยงลดโรค (เตนแอรโรบิค) ตอเน่ือง บานเกาะ    หมูท่ี 8 หมูท่ี 8 บานเกาะ 13,400.- บาท นางณีรนุช    เปรียงกระโทก -
11 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือชีวิตยืนยาว(ตอเน่ือง)บานเกาะ หมูท่ี 8 หมูท่ี 8 บานเกาะ 15,950.- บาท นางณีรนุช    เปรียงกระโทก -
12 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม

บานปรางค หมูท่ี 9 หมูท่ี 9 บานปรางค 6,050.- บาท นายสมปอง   กอกกระโทก -

13 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อมบานปรางค  หมูท่ี 9 หมูท่ี 9 บานปรางค 8,300.-บาท นายสมปอง   กอกกระโทก -
14 โครงการสตรีไทยยุคใหม รวมใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม

บานปรางค หมูท่ี 10 หมูท่ี 10 บานบุ 8,050.-บาท นางฉลวย   พรอมกระโทก -

15 โครงการประชาชนสุขภาพดีรูวิธีปองกันโรคเขาเสื่อมบานปรางค  หมูท่ี 10 หมูท่ี 10 บานบุ 8,050.-บาท นางฉลวย   พรอมกระโทก -
16 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน บานปรางค  หมูท่ี 11 หมูท่ี 11 บานปรางค 5,800.-บาท นางอํานวย   อินออนกุล -
17 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นําสุขภาพปลอดโรคเบาหวานความดันโลหิต

สูง บานกุดสวาย  หมูท่ี 12 หมูท่ี 12 บานกุดสวาย 8,300.- บาท นางสมปอง    แสไพศาล -

ยอดรวม 165,135.- บาท



-๒-
ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

ลําดับที่ ชื่อโครงการ สถานที่ดําเนินการ งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ คืนเงิน
งบประมาณ

(บาท)
18 โครงการออกกําลังกายเตนแอโรบิค  บานคลองยาง  หมูท่ี 14 หมูท่ี 14 บานคลองยาง 10,000.- บาท นางสุนทร    กกกระโทก -
19 โรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลับพลา สาขา 2 ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลคลองกลาง วัดคลองกลาง 58,200.-บาท นายสนับ     กํากระโทก -

20 โครงการสงเสริมการใชพืชสมุนไพรในชุมชน  บานบุหมูท่ี 17 หมูท่ี 17 บานบุ 7,000.- บาท นางยุพเยาว    อธิพรหม -
21 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือชีวิตยืนยาว (ตอเน่ือง) บานบุ หมูท่ี 17 หมูท่ี 17 บานบุ 13,170.-บาท นางเพร็ชรา    สุขฤทัยกมล -
22 โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชนบริโภคผักปลอดสารพิษบานบุยอ หมูท่ี 18 หมูท่ี 18 บานบุยอ 12,725.- บาท นางเลียบ เปรียงกระโทก -
23 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดปาพลับพลา  หมูท่ี 1 วัดปาพลับพลา 17,790.- บาท นางสิริกานต   เพลาะกระโทก -
24 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดพลับพลา  หมูท่ี 3 วัดพลับพลา 19,230.- บาท นางสวน จงประเสริฐยิ่ง -
25 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสรางสุขภาพจิต  วัดคลองกลาง  หมูท่ี 15 วัดคลองกลาง 7,650.-บาท นางทวาย      อุนใจ -
26 โครงการพนหมอกควันและกําจัดตัวแกยุงลายปองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเปน

พาหะ  ประจําป 2561 อบต.พลับพลา 72,900.- บาท อบต.พลับพลา 12,500.- บาท

27 โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า  ใหกับเด็ก
และประชาชนท่ัวไป อบต.พลับพลา 29,124.- บาท อบต.พลับพลา -

28 โครงการฝกอบรมใหความรูและเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า  ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย (โคงยาง, ทาตะเคียน) อบต.พลับพลา 19,032.- บาท อบต.พลับพลา -

29 โครงการเสริมสรางสุขภาพการปองกันฟนฟูสมรรถภาพของศูนยเด็กเล็กบาน
โคงยาง ศูนยเด็กโคงยาง 8,950.- บาท ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง -

30 โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของประชาชน
กลุม 35-59 ป รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต.คลองกลาง 12,000.-บาท

รพ.สต.คลองกลาง

-

31 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ี
เสี่ยงตอการปวยเปนโรคหัวใจหลอดเลือด รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต.คลองกลาง 12,000.-บาท -

32 โครงการพัฒนาเครือขาย อสม. เพ่ือติดตามเยี่ยมบานผูพิการ รพ.สต.คลอง
กลาง รพ.สต.คลองกลาง 9,500.-บาท -

33 โครงการสงเสริมสุขภาพปากและฟนเด็กนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6
รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต.คลองกลาง 16,500.-บาท -

ยอดรวม 313,271.- บาท



-๓-

ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

ลําดับที่ ชื่อโครงการ สถานที่ดําเนินการ งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ คืนเงิน
งบประมาณ

(บาท)
34 โครงการปองกันเด็กจมนํ้าในเด็กอายุ 0 – 5 ป  รพ.สต.คลองกลาง รพ.สต.คลองกลาง 16,500.- บาท รพ.สต.คลองกลาง -
35 โครงการตรวจคัดกรองโลหิตเกษตรกรผูใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รพ.สต.พลับพลา 11,900.- บาท

รพ.สต.พลับพลา
-

36 โครงการอบรมฟนฟูความรู  อสม.ในการดูแลผูสูงอายุคุณภาพ รพ.สต.พลับพลา 16,700.- บาท -
37 โครงการสงเสริมการใชยาท่ีปลอดภัยในชุมชน รพ.สต.พลับพลา 16,700.- บาท -

ยอดรวม 61,800.- บาท

ยอดรวมโครงการทั้งหมด 37 โครงการ    รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 540,206.- บาท


