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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม บ้าน
พลับพลา  
หมู่ที่ 1 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือ ลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางสายหยุด   
ขันธ์กระโทก 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม บ้าน
ไทย หมู่ที่ 2 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางนลินี   ตื้อแดง 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม บ้าน
พลับพลา 
หมู่ที่ 3 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางหลงมา  
กกกระโทก 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม บ้าน
โค้งยาง  
หมู่ที่ 4 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางจุฑามณี 
มณีวัฒนพงษ์สุข 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการ 
มหัศจรรย์ 
1,000 วัน
แรกของชีวิต
บ้านโค้งยาง  
หมู่ที่ 4 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือค้นหาหญิงตั้งครรภ์
รายใหม่ และกระตุ้นการ
ฝากครรภ์ให้มาฝากเร็วที่สุด 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด 
และทารกหลังคลอดทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
สังคม โดยการให้การดูแล
ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึง
หลังคลอด 
3. ทารกแรกเกิดมีน้ าหนัก
มากกว่า 2,500 กรัม และ
เลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียว 
อย่างน้อย 6 เดือน 

15  คน 1. หญิงตั้งครรภ์รายใหม่
ฝากครรภ์เร็วขึ้น และมี
ความรู้ ความสามารถใน
การดูแลตนเอง 
2. หญิงตั้งครรภ์ มารดา
หลังคลอด และทารกมี
สุขภาพร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจที่ดีเพราะ
ได้รับการดูแลตั้งแต่ก่อน
ตั้งครรภ์จน ถึงหลังคลอด
3. ทารกแรกเกิดจะมี
น้ าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐาน และมีการเลี้ยง
ดูด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 
เดือน 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
จ านวน 15 คน และ
วิทยากร จ านวน 2 
คนๆ ละ 25 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 425 
บาท 
2. ค่าป้ายโครงการ
ขนาด 
 1 x 2 เมตร จ านวน 
1 ป้าย เป็นจ านวน
เงิน 200 บาท 
3. ค่าจัดซื้อชุด
ของขวัญส าหรับเด็ก
แรกเกิด จ านวน 15 
คนๆละ 300 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 
4,500 บาท 
4. ค่าจัดซื้อนมกล่อง
ส าหรับจ่ายให้หญิง
ตั้งครรภ์ จ านวน 15 
คนๆ ละ 1,800 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 
27,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 
  32,125.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางจุฑามณี 
มณีวัฒนพงษ์สุข 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม บ้าน
หนองยาย
เหล่ หมู่ที่ 5 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางนาถวดี  
สุจิณณานนท์ 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม  
บ้านกอก 
หมู่ที่ 6 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้ องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางสมจิต  
ทวกสูงเนิน 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม  
บ้านประดา
กุด หมู่ที่ 7 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางดาว   ชุมโคตร 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม  
บ้านเกาะ 
หมู่ที่ 8 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางบรรจง  
แผลกระโทก 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

10. 
โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม  
บ้านปรางค์
หมู่ที่ 9 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางยุพิน  
ก้าวกระโทก 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

11. 
โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม  
บ้านบุ  
หมู่ที่ 10 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางรุ่งนภา    
ด ารงธรรม 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

12. 
โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม  
บ้านปรางค์ 
หมู่ที่ 11 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางอ านวย 
อินอ่อนกุล 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

13. 
โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม  
บ้านกุด
สวาย 
หมู่ที่ 12 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางสมปอง 
แสไพศาล 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

14. 
โครงการ
ชุมชน
สะอาด
ปราศจาก
ยุงลายเพ่ือ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
แบบมีส่วน
ร่วม  
บ้านบุ 
หมู่ที่ 17 

1. ประชุม/ประชาคม สมาชิก
เพ่ือจัดท าโครงการฯ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการฯ เบิก
จ่ายเงิน และรับผิดชอบ
โครงการ 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 
4. สรุป ติดตาม ประเมินผล
โครงการเพื่อส่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
พลับพลา 

1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน
มีความตระหนักและร่วมมือ
ท าความสะอาดในบ้านเรือน 
/ชุมชนของตนเองและ
ร่วมกันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือลดการเกิดโรคและ
การแพร่กระจายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน/ต าบล 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน 

60  คน 1. ประชาชน  ผู้น าชุมชน
และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีหมู่บ้านในการจัด
สิ่งแวดล้อมและปลอด
โรคติดต่อที่มีแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3. อัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

ม.ค.–ก.ย.64 1. ค่าอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม
ส าหรับวิทยากร
และผู้เข้าร่วม
อบรม  จ านวน 
60 คนๆละ  50  
บาท 

รวมเป็นเงิน 
  3,000.- บาท                                 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

นางยุพเยาว ์
อธิพรหม 
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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่ 1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

15. โครงการ
ตรวจสุขภาพ
พระภิกษุ 
สามเณร 
ประจ าปี 
2564 

1. ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
พระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่ต าบล
พลับพลา 
2. จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 
3. แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการ
ตรวจคัดกรองพระภิกษุ สามเณร  
 

1. ให้พระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา ได้รับการตรวจคัด
กรอง/ประเมินค้นหาความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและที่มีความเสี่ยง/
ป่วย เข้าถึงบริการดูแลตามสิทธิ
ประโยชน์ตามระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
2. กระตุ้นส่งเสริมให้พระภิกษุ 
สามเณร ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลา เกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแลส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรค 

40 รูป 1. พระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่ 
อบต.พลับพลา สามารถทราบ
ถึงสภาวะสุขภาพตนเอง และ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม 
2. พระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่ 
อบต.พลับพลา ท่ีมีความเสี่ยง
สุขภาพ /ป่วย มีโอกาสได้รับ
การบ าบัดรักษา ฟื้นฟู และ
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
มากช้ึน 
3. พระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่ 
อบต . พลับพลา มีความ
ตระหนักถึงการดูแลสร้าง
สุขภาพตนเองได้ 

ก.พ.–ส.ค. 64 1. ค่าป้ายโครงการฯ 
ขนาด 1 x 3 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย เป็น
จ านวนเงิน 300 บาท  
2. ค่าภัตตาหารว่าง
พร้อมน้ าปานะ
ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
สามเณร จ านวน 40 
รูป และอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มทีม
วิทยากร จ านวน 10 
คนๆ ละ 2 มื้อๆละ 
25 บาท เป็นจ านวน
เงิน 2,500 บาท 
3. ค่าภัตตาหารเพล
ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
สามเณร จ านวน 40 
รูป และอาหาร
กลางวันพร้อม
เครื่องดื่มส าหรับทีม
วิทยากร จ านวน 10 
คนๆ ละ 50 บาท  
จ านวน 1 มื้อ เป็น
จ านวนเงิน 2,500 
บาท  
รวมเป็นเงิน 5,300 
บาท 

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

อบต.
พลับพลา 

 



สรุปแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 

ที ่ โครงการ 
ประเภทที/่งบประมาณ (บาท) 

ประเภทที่  1 ประเภทที่  2 ประเภทที่  3 ประเภทที่  4 ประเภทที่  5 
1 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านพลับพลา  หมู่ที่ 1 - 3,000 - - - 
2 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านไทย  หมู่ที่ 2 - 3,000 - - - 
3 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านพลับพลา  หมู่ที่ 3 - 3,000 - - - 
4 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านโค้งยาง  หมู่ที่ 4 - 3,000 - - - 
5 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตบ้านโค้งยาง หมู่ท่ี 4 - 32,125 - - - 
6 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านหนองยายเหล่  หมู่ท่ี  5 - 3,000 - - - 
7 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านกอก  หมู่ที่ 6  3,000 - - - 
8 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านประดากุด  หมู่ท่ี 7 - 3,000 - - - 
9 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านเกาะ  หมู่ท่ี 8 - 3,000 - - - 
10 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านปรางค์  หมู่ที่ 9 - 3,000 - - - 
11 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านบุ  หมู่ที่ 10  - 3,000 - - - 
12 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านปรางค ์ หมู่ที่ 11 - 3,000 - - - 
13 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านกุดสวาย  หมู่ที่ 12 - 3,000 - - - 
14 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วม บ้านบุ  หมู่ที่ 17 - 3,000 - - - 
15 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ประจ าปี 2564 - 5,300 - - - 
 รวม - 76,425 - - - 
 รวมทั้งสิ้น 76,425 

 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่  1/ 2564   เมื่อวันที่  11 เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2564     
                             สมบูรณ์  แขดอน 

                     (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
        ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา                                        

 


