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รายละเอียดแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่  1 

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน  หรือหน่วยงานอื่น 

โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ
พ่นหมอก
ควันก าจัดตัว
แก่ยุงลาย 
ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
ประจ าปี 
2563 อบต.
พลับพลา 
(เพ่ิมเติม) 

1. ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เช่น วัสดุเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์พ่น
หมอกควัน 
3. ประสานความร่วมมือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลพลับพลา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลอง
กลาง โรงเรียนและวัดในเขต
ต าบลพลับพลา อสม. ผู้น า
ชุมชนและประชาชนทั่วไป ให้
ทราบถึงการมีส่วนร่วมและ
ร่วมเดินรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันไข้เลือดออก 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ในเขตพ้ืนที่ 
5. ด าเนินการตามโครงการฯ 

1. เพ่ือลดอัตราการป่วย
และเสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุม 
ป้องกันและระงับการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
3. เพ่ือก าจัดตัวแก่ยุงลาย
และลูกน้ ายุงลาย  
4. เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคไข้เลือดออกและ
ความส าคัญในการก าจัด
ยุงลาย  
5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วน เช่น 
โรงเรียน อสม. กลุ่มสตรี 
ผู้น าชุมชน ได้มีส่วนร่วมใน
การป้องกัน ควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

1. จ านวน
ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
ในเขต
ต าบล
พลับพลา 
จ านวน  18  
หมู่บ้าน 
2. โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่
ต าบล
พลับพลา 
จ านวน  6  
โรงเรียน   
3.วัดในเขต
พ้ืนที่ต าบล
พลับพลา 
จ านวน 9 
วัด 

1. สามารถป้องกันการ
เกิดและการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและ
โรคที่เกิดจากยุงได้  
2. ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายของไข้เลือดออก  
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในควบคุมการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก  
4. สามารถก าจัดตัวแก่
ยุงลาย เพื่อควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้  

ก.ค.–ธ.ค. 63 - ค่าน้ ามันดีเซล
ส าหรับผสมน้ ายาพ่น
หมอกควัน เป็น
จ านวนเงิน  23,000 
บาท  
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
(แก๊สโซฮอล) ส าหรับ
เครื่องพ่นหมอกควัน  
เป็นจ านวนเงิน  
9,950 บาท  
- ค่าจัดซื้อน้ ายาก าจัด
ยุงลาย  มีตัวยาอยู่ใน
ขวดจ านวน  3  ตัว
ยา  1.  เดลทาเมท
ริน (Deltamethrin) 
,  2. ไพเพอโรนิล
บิวทอกไซต์  
(Piperonyl 
Butaxide)  ,  3.  
เอส – ไบโอออล
เทลทริน  
(S3bioallethrib)  
จ านวน  12  ขวดๆ 
ละ  1,500  บาท  
เป็นจ านวนเงิน  
18,000  บาท    

- แบบติดตามผล
การด าเนินการ 

อบต.พลับพลา 
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โครงการ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

   4.โรงแรม  
โรงงาน  

โรงสี  ใน
เขตพ้ืนที่
ต าบล

พลับพลา
  

  - ค่าจัดซื้อทราย
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
(ซองชา  1,250  
ซอง/ถัง)  จ านวน  8  
ถังๆ  ละ  3,000  
บาท   เป็นจ านวน
เงิน  24,000  บาท   
- ค่าจ้างเหมาบริการ
พ่นหมอกควัน
โรงเรียน  6 
โรงเรียนๆ ละ 2 
ครั้งๆละ 500 บาท 
เป็นจ านวนเงิน  
6,000  บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการ
พ่นหมอกควันวัด  9  
วัดๆ ละ 2 ครั้งๆละ 
500  บาท  เป็น
จ านวนเงิน  9,000  
บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการ
พ่นหมอกควัน 18 
หมู่บ้านๆ ละ  
1,000 บาท  จ านวน 
18,000 บาท 
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งบประมาณ 
(บาท) 

การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 

      - ค่าจ้างเหมาบริการ
พ่นหมอกควันก าจัด
ตัวแก่ยุงลายระบาด 
44 ราย ( คิดจาก
ค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลัง )พ่น 3 ครั้ง 
(0,3,7)  0 = 
นับเป็นศูนย์วันแรก
ที่พ่นยุง , 3 = 
นับเป็นหนึ่งต่อจาก
ศูนย์ห่างกัน 3 วัน , 
7 = นับเป็นสองต่อ
จากหนึ่งห่างกัน  2 
วัน จ านวน 44 
รายๆละ 500 บาท/
ครั้ ง จ านวน 3 ครั้ง 
จ านวน 66,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
173,950 บาท 
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สรุปแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  (เพิ่มเติม)  ครั้งที่  1 

ที ่ โครงการ 
ประเภทที/่งบประมาณ (บาท) 

ประเภทที่  1 ประเภทที่  2 ประเภทที่  3 ประเภทที่  4 ประเภทที่  5 
1 
 
 

โครงการพ่นหมอกควันก าจัดตัวแก่ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ประจ าปี 
2563 อบต.พลับพลา (เพ่ิมเติม) 

- 173,950.- - - - 

รวม - 173,950.- - - - 

รวมทั้งสิ้น 173,950.- 
 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่  1/ 2563   เมื่อวันที่  29  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2563          

            

             ลงชื่อ.....สมบูรณ์  แขดอน........             
          (นายสมบูรณ์  แขดอน) 
        ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 


