
 

 
รหัสโครงการ 6 5 0 1 0 0 0 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข  ป  2565  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ ป 2565 

ยุทธศาสตร สงเสริมและปองกันโรค 

วัตถุประสงค 1 .เพ่ือสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีผลงานดีเดน 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะทางดานวิชาการสาธารณสุขใหแก อสม.สามารถนำนโยบายไปสูการปฏิบัติและแกไขปญหาในชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหเจาหนาท่ี แกนนำ อสม.มีศักยภาพในกระบวนการเรียนรูระบบสุขภาพชมุชน 

ตัวชี้วัดผลผลผลิต (Outputs) 1. อสม.มีความรูความเขาใจในการนำเสนอขอมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

2. อสม.มีทักษะความรูดานวิชาการในการนำนโยบายไปปฏิบัต ิ

ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 1.อสม.เปนผูนำการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี 

2.เปนเวทีเชิดชู อสม.ท่ีปฏิบัติงานเขมแข็งและมีผลงานดีเดนในระดับ ตางๆ 

การตอบสนองของแผนปฏิบัติการ Agenda       /  Function        Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี

ดำเนินการ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 

รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

โครงการประชุมวิชาการ  วัน 

อสม.แหงชาติ ป 2565 

อสม. 462 คน หองประชุม

อำเภอศรี

บรรพตและ

สนามหนาท่ี

วาการ 

1-9-20 

มีนาคม 65 

การมีสวนรวมภาคี

เครือขายภาค

ประชาชน 

-คาอาหารวาง 2 ม้ือ ๆ ละ 

25บาท  462 คน  เปนเงิน 

23,100 บาท 

-คาอาหารกลางวัน ม้ือ ๆ 

ละ 60 บาท 462 คน  

เปนเงิน 27,720 บาท 

50,820 

 

 

 

เงิน UC 
 คปสอ. 
ศรี
บรรพต 

 

 

- สสอ.ศรีบรรพต 

เกศียร  คงชวย 

-รพ.ศรีบรรพต 

บัญชา ทองขุนดำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-อสม.รพ.สต./ สมทบ 

462*100เปนเงิน 

46,200 บาท 

รวมคาใชจายตลอดโครงการ

ท้ังสิ้น 92,400บาท 

 เงิน

สมทบ 

 

 

 

 

ชมรม อสม.

อำเภอ 

คปสอ.ศรีบรรพต 



 

 

 
 
 
 

รหัสโครงการ 6 5 0 ๑ 0 0  

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข  ป  ๒๕65  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัยใสใจรักษสุขภาพอำเภอศรีบรรพต 

ยุทธศาสตร การสงเสริมและปองกันโรค 

วัตถุประสงค 1.  
ตัวชี้วัดผลผลผลิต (Outputs)  

ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes)  

การตอบสนองของแผนปฏิบัติ

การ 

 

กิจกรรม     รายละเอียดงบประมาณ 

รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

มหกรรมสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ 

๑.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๒.บูทสงเสริมสุขภาพ 

๓.ตรวจสุขภาพเบื้องตน 

๔.สาธิตการออกกำลังกายท่ี

เหมาะสมกับผูสูงอายุ 

    -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

200*25*๒ เปนเงิน    

10,0๐๐ บาท 

-คาอาหารวัน 200*6 ๐ 

เปนเงิน 12,00๐ บาท 

รวมเปนเงิน 

 

 

 

 

22,000 

-เงิน UC 
 คปสอ. 
ศรี
บรรพต 
 
 
-เงินบำรุง 

สสอ.ศรีบรรพต  

นายเกศียร  คง

ชวย 

     รวม 22,000   



 
 

 

 

รหัสโครงการ 6 5 0 1 ๐ 0 0 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข  ป  2565  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตามหลักสูตรมาตรฐาน  ป 2565 

ยุทธศาสตร สงเสริมและปองกันโรค 

วัตถุประสงค 1 .เพ่ือผลิตอาสาสมัครสาธารณสุขปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะทางดานวิชาการ แก อสม.สามารถนำนโยบายไปสูการปฏิบัติและแกไขปญหาในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดผลผลผลิต (Outputs) 1. อสม.มีความรูความเขาใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสอบผานหลักสูตรฯ  

2. อสม.มีทักษะความรูดานวิชาการในการนำความรูไปปฏิบัติงานได 

ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 1.อสม.เปนผูนำการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี 

2.อสม.สามารถทำงานรวมกันไดมีประสิทธิภาพ 

การตอบสนองของแผนปฏิบัติการ Agenda       /  Function        Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี

ดำเนินการ 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 

รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

โครงการอบรมหลักสูตร

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูบาน ป 2565 

(วิชาหลัก 8 รายวิชา/37 ชม.

และวิชาเลือก  6  ชม ) 

อสม. 30 คน 

(อบรม 4 วัน 

ฝกงาน 4 วัน) 

หองประชุม

อำเภอศรี

บรรพตและ

สนามหนาท่ี

วาการ 

มกราคม.-

มีนาคม256 

1. อสม.เขารับอบรม

ตามหลักสูตร ฯ 

อยางนอย 90 % 

2.ผูเขารับการอบรม

สอบผาน รอยละ 

90% 

-คาอาหารวาง 2 ม้ือ ๆ ละ 

25 บาท 16 ม้ือ  33 คน  

เปนเงิน 13,200 บาท 

-คาอาหารกลางวัน ม้ือ ๆ 

ละ 60 บาท 8 ม้ือ  33 คน  

เปนเงิน 15,840 บาท 

รวมเงิน 29,040 บาท 

29,040 

 

 

 

เงิน UC 
 คปสอ. 
ศรี
บรรพต 

 

 

 

- สสอ.ศรีบรรพต 

เกศียร  คงชวย 

-รพ.ศรีบรรพต 

บัญชา ทองขุนดำ 



 

 

 
 

รหัสโครงการ        

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข  ป  ๒๕65 เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรยีมการรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

และสรุปผลการรณรงคใหวัคซีนปองกันติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ประจำป 2565 อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ   ๒.ลดอัตราปวยและควบคุมโรคสำคัญของพ้ืนท่ี 
วัตถุประสงค 1.  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานรณรงคการใหบริการวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เปนไปอยางท่ัวถึงและมปีระสิทธิภาพ                                              

2.  เพ่ือติดตาม ประเมินผลการขยายการใหวัคซีนปองกันโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
3.  เพ่ือเฝาระวัง สอบสวน และตอบสนองตอกรณเีกิดอาการภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                  

ตัวชี้วัดผลผลผลิต (Outputs) ๑. จำนวนผูเขาอบรมรอยละ ๘๐ และผูเขาอบรมมีความรู  

ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 1.ความครอบคลมุการไดรับวัคซีนในกลุมเปาหมายรอยละ 80  
การตอบสนองของแผนปฏิบัติการ Agende         Function                          Area                            …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ีดำเนินการ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

จัดอบรมใหความรูแกคณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรผูทำหนาท่ี
ใหบริการฉีดวัคซีน
และชวยอำนวยความ
สะดวกในการฉีด
วัคซีนปองกันโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไดแก 
อาสาสมัคร
สาธารณสุขและ
พยาบาลและ
เจาหนาท่ีสาธารณสุข
และเจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูลในโรงพยาบาล
ศรีบรรพต รวม 55  
คน    

อำเภอศรีบรรพต 
 
 
 
 
 

มิถุนายน-
สิงหาคม 
2565 

-ผูเขารวมโครงการ                  
รอยละ80 
1.ความครอบคลมุการ
ไดรับวัคซีนใน
กลุมเปาหมายรอยละ 
80  

- คาอาหารกลางวันผูเขา
ประชุม จำนวน 55 คนๆ 
ละ 3 มื้อๆละ 60 บาท  
เปนเงิน 9,900  บาท 
- คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขาประชุม 
จำนวน 55 คนๆละ 6 
มื้อๆละ 25 บาท เปนเงิน 
8,250  บาท 
- คาสมนาคณุวิทยากร 
จำนวน 3 คนๆละ 1 วัน 
วันละ 1,800 บาท เปน
เงิน 5,400 บาท 
จำนวน 23,550 บาท  
 

รวมท้ังสิ้น 
จำนวน 
23,550 
บาท 

เงิน UC 
 คปสอ. 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองค
รวม โรงพยาบาลศรี
บรรพต  จังหวัด
พัทลุง  



 รหัสโครงการ         

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ป ๒๕๖๕  เครือขายบริการสุขภาพ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
ชื่อโครงการ  สงเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกในโรงเรยีนประถมศึกษา อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง ป ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร    การปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหนักเรียน / ครูและผูปกครองรับทราบปญหาและมีการดูแลสุขภาพชองปากเด็กนักเรียนอยางตอเนื่อง 

 ๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับบริการทางทันตกรรมตามความจำเปนและลดการลุกลามของโรคในชองปาก 

ตัวชี้วดัผลผลิต (Outputs)  ๑. รอยละของเด็ก อาย ุ๔-๑๒ ป   ไดรับการตรวจชองปาก/วางแผนการรักษา 
 ๒. รอยละของเด็ก อาย ุ๖-๑๒ ป   ที่มขีอบงชี้ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน ( Sealant ) 
 ๓. รอยละของเด็ก อาย ุ๔-๑๒ ป   ไดรับบริการทา/เคลือบฟลูออไรด 

ตัวชี้วดัผลลัพธ (Outcomes)  อัตราการเกิด/มีเหงือกอักเสบ และฟนแทผุของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาลดลงจากป ๒๕๖๔ 
การสนองตอบของแผนปฏิบตัิการ  Agenda  Function  Area  ............. 

 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนที่ดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วดักิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ รายละเอียด
คาใชจาย 

จำนวนเงิน แหลงงบ 

 ๑.ตรวจสุขภาพชองปากเด็ก อายุ ๔-๑๒ 
ป    
๒. ใหบริการทางทันตกรรม 
ตามความจำเปน 
 

๑.เด็กอายุ ๔-๑๒ ป ไมต่ำกวารอยละ 
๙๐ ไดร ับการตรวจชองปาก/วาง
แผนการรักษา 
๒. เด็กอายุ ๖-๑๒ ป ที่มีขอบงชี้ไดรับ
การ Sealant ไมต่ำกวารอยละ  ๘๐ 
๓. เด็กอายุ ๔-๑๒ ป  ไดรับบริการ
ทา/เคลือบฟลูออไรด 
๔. อัตราการเกิด/มีเหงือกอักเสบ และ
ฟ  น แ ท  ผ ุ ข อ ง เ ด ็ ก น ั ก เ ร ี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาลดลงจากป ๒๕๖๔ 

-รพ.ศรีบรรพต 
-รพ.สต.ทุกแหง 

ธค.๖๔ – กย.๖๕  ๑.รอยละของเด็กอายุ ๔-๑๒ ป ไดรับ
การตรวจชองปาก/วางแผนการรักษา 
๒.รอยละของเด็กอายุ ๖-๑๒ ป  ที่มี
ขอบงชี้ไดรับการ เคลือบหลุมรองฟน 
( Sealant ) 
๓. รอยละของเด็กอายุ ๔-๑๒ ป ไดรับ
บริการทา/เคลือบฟลูออไรด 

วัสดุทันตกรรม  
- sealant 
- F varnish 
- Saliva 
- Etching 
- แปรงทาฟลูออไรด 
 

 ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 

 
 
 

รวม ๑๐,๐๐๐บาท 

งบบริการสราง
เสริมสุขภาพ
และปองกัน
โรค 

-สสอ.ศรีบรรพต 
-รพ.ศรีบรรพต 
-รพ.สต.ทุกแหง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รหัสโครงการ         

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ป ๒๕๖๕  เครือขายบริการสุขภาพ อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ชื่อโครงการ  หญิงมีครรภทันตสุขภาพดี ป ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร    การปองกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
วัตถุประสงค  ๑. เพื่อใหทันตสุขศึกษาแกหญิงมีครรภ 

 ๒. เพื่อใหหญิงมีครรภสามารถดูแลสุขภาพชองปากของตนเองไดอยางเหมาะสมและมีสุขภาพชองปากดีขึ้นในภาพรวม 
 ๓. เพื่อเตรียมความพรอมตอการสรางเสริมสุขภาพชองปากของเด็กใหแกผูปกครอง 
 ๔. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟนน้ำนมผุ 

ตัวชี้วดัผลผลิต (Outputs) ๑.รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝกทกัษะการแปรงฟน 
๒.รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับฝกทักษะการทำความสะอาดชองปากเด็ก 
๓.รอยละของหญิงมีครรภไดรับการขัดทำความสะอาดฟน 

ตัวชี้วดัผลลัพธ (Outcomes)  ๑.อัตราการปราศจากโรคฟนผุ(CF) ของเด็ก ๙ เดือน 
การสนองตอบของแผนปฏิบตัิการ 

 
Agenda 

 

Function 
 

Area 
 

............. 
  

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนที่ดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ตัวชี้วดักิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ 

 ๑.ใหทันตสุขศึกษา/ตรวจสุขชอง
ปาก/ฝกทกัษะการแปรงฟนใหแกหญิง
มีครรภที่มาฝากครรภคร้ังแรกที่ รพ.
ศรีบรรพตทุกราย 
๒.ใหการรักษาทางทันตกรรมแกหญิงมี
ครรภ 
๓.เยี่ยมหลังคลอดและฝกทักษะการทำ
ความสะอาดชองปากเด็กแกหญิงหลัง
คลอด 

 

๑.หญิงมีครรภไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปากไมต่ำกวารอยละ 
85 
2.หญิงมีครรภไดรับการฝกทักษะ
การแปรงฟนไมต่ำกวารอยละ 85 
3.หญิงมีครรภไดรับการขัดทำความ
สะอาดฟน ไมต่ำกวารอยละ 40 
4.หญิงหลังคลอดไดรับฝกทักษะ
การทำความสะอาดชองปากเด็กไม
ต่ำกวารอยละ 4๐ 
5.เด็ก ๙ เดือน ในเขต รพ.ศรี
บรรพต มีคา CF รอยละ ๑๐๐ 

-รพ.ศรีบรรพต 
-รพ.สต.ทุกแหง 

 ต.ค.๖4 – ก.ย.65  ๑.หญิงมีครรภไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปากไม
ต่ำกวารอยละ  
2.รอยละของหญิงมีครรภ
ไดรับการฝกทักษะการ
แปรงฟน 
๒.รอยละของหญิงหลัง
คลอดไดรับฝกทักษะการ
ทำความสะอาดชองปาก
เด็ก 
๓.รอยละของหญิงมีครรภ
ไดรับการขัดทำความ
สะอาดฟน 

๑.ชุดผลิตภัณฑการฝกทักษะการดูแล
สุขภาพชองปาก (๒๗๐ ชุดX๑๔บาท) 
 
๒.วัสดุทันตกรรม (๑๓๕ คน X ๑๒๐บาท) 
-Composite / GIF 
-BI base 
-หัวขัด 
-Bur 
 
(ANCป ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๕ คน) 
 

๓,๘๐๐ บาท 
 
 

๑๖,๒๐๐ 
บาท 

 
 

 
 
 

รวม ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

งบบริการ
สรางเสริม
สุขภาพและ
ปองกันโรค 
 

-สสอ.ศรีบรรพต 
-รพ.ศรีบรรพต 
-รพ.สต.ทุกแหง 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

รหัสโครงการ 6 5      
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข  ป  ๒๕๖๕  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ อบรมการฟนฟูชวยฟนคืนชีพ 
ยุทธศาสตร การสงเสริมและปองกันโรค 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ข้ันตอน ทักษะการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือลดอัตราการสูญเสียชีวิต และลดความพิการท่ีเกิดข้ึนกับผูบาดเจ็บ 
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) เจาหนาท่ี CUP ศรีบรรพตเขารวมประชุม ๑๐๐ % 

ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีความรูดานการชวยฟนคืนชีพ  
การตอบสนองของแผนปฏิบัติ
การ 

Agenda            Function                              Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมวิชาการเรื่องการ
ชวยฟนคืน 
-  การบรรยายใหความรูเรื่อง
การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
และสาธิต 
- ชมวีดีทัศนการการชวยฟนคืน
ชีพข้ันพ้ืนฐาน 
- แบงกลุมทดสอบเชิงปฏิบัติการ
การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  
-  ประเมินผลโครงการ 
 
 

เจาหนาท่ี CUP 
ศรีบรรพต จำนวน 
๑๕๓ คน 

โรงพยาบาล
ศรีบรรพต 

มี.ค.๖๕ ๑.มผีูเขารวมประชุมไม
นอยกวารอยละ ๘0 
๒.รอยละ ๘๐ ของ
กลุมเปาหมายมีความรู
ดานการชวยฟนคืนชีพ  

เงินPP CUP ๑๐,๐๐๐  บาท 
- คาอาหารวางวิทยากรและผูเขาอบรม 
จำนวน ๑๕๓  คน คนละ ๒๕ บาท 
จำนวน ๑ มื้อ เปนเงิน ๓,๘๒๕ บาท   
- คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทำเอกสาร 
๓,๔๗๕  บาท 
- คาสมนาคณุวิทยากร ๓ คน x ๓๐๐ 
บาท x ๒ ชม.เปนเงิน ๑.๘๐๐ บาท 
- คาสมนาคณุวิทยากร ๓ คน x ๓๐๐ 
บาท x ๑ ชม. เปนเงิน ๙๐๐ บาท   
     รวมเปนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๑๐,๐๐๐ 
บาท 

เงินPP 
CUP ศรี
บรรพต 
 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
กลุมการพยาบาล 



 

 

 

 

 

 

รหัสโครงการ ๖ 5      

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข  ป  ๒๕๖5  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ช่ือโครงการ  โครงการอบรมฟนฟูการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ยุทธศาสตร5 บุคลากร เกง ดี มีสุข 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาคุณภาพหนวยบริการตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวและมาตรฐานการปองกันและควบคุมการแพรกระจายโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ตัวช้ีวัดผลผลผลิต 
(Outputs) 

1.กลุมเปาหมายเขารวมประชุม ≥80%                    2. อัตราความพึงพอใจ≥80% 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
(Outcomes) 

1.กลุมเปาหมายมีความรูและทักษะถูกตอง ≥80%      2. รพ.สต.ผานเกณฑICติดดาว100%                           

การตอบสนองของ
แผนปฏิบัติการ 

Agenda                   Function                              Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวน

เงิน 
แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

1.อบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรู 
2.ฐานทดสอบ 
 

1.เจาหนาท่ีคปสอ..
ศรีบรรพต 108 คน 
2.จนท.รพ.สต.12
คน 
รวม 120 คน 
 

รพ.ศรี
บรรพต 

เมย.-พค. 
2565 

1.กลุมเปาหมายเขารวม
ประชุม ≥80% 
2.กลุมเปาหมายมีความรู
และผานการประเมินความรู 
≥80% 

1.อาหารวางและเครื่องดื่ม 
25x2x120=6000 บาท 
2.อาหารกลางวัน 
50x120=6000 บาท 

12,000
บาท 

งบ
UC.(Top 
down). 
 

สุทิพย   
จินตาคม 



 

 

 

 

 

รหัสโครงการ ๖ 5      

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข  ป  ๒๕๖5  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนCQI /นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร 3. การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือสงเสริมการผลิตนวัตกรรม ,CQI ขับเคลื่อนงานบริการใหมีคุณภาพ  

2.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และแลกเปลี่ยนประสบการณภายในเครือขาย 
ตัวช้ีวัดผลผลผลิต 
(Outputs) 

 1.กลุมเปาหมายเขารวมประชุม ≥80%                    2. อัตราความพึงพอใจ≥80% 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
(Outcomes) 

1.หนวยบริการ สามารถเขียนผลงานคุณภาพครอบคลุม ≥80%    2 มีผลงานไดรับการคัดเลือกนำเสนอระดับจังหวัดไมนอยกวา10ชิ้นงาน 

การตอบสนองของ
แผนปฏิบัติการ 

Agenda                   Function                              Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

1.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
-นวัตกรรม 
-CQI 

1.เจาหนาท่ีคปสอ..ศรี
บรรพต 70 คน 
 

รพ.ศรี
บรรพต 

มค.65 1.,มีCQI/นสัตกรรม 
ระดบัคปสอ.สง
ประกวดระดับสสจ.
พัทลุงไมนอยกวา10
ชิ้นงาน 

1.อาหาร
70×50×2=7,000 บาท 
2.คาสัมมนาวิทยากร6
ชม.ๆละ1,200
บาท=7,200บาท 
 

14,200
บาท 

งบ
UC.(Top 
down) 

สุทิพย จินตาคม 



 

 

 

 
 
 

รหัสโครงการ ๖ 5      

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข  ป  ๒๕๖5  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ช่ือโครงการ โครงการมหกรรมวิชาการคปสอ.ศรีบรรพต ประจำป2565 
ยุทธศาสตร 3. การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 
วัตถุประสงค 1.  เพ่ือสงเสริมความรู ในการพัฒนาคุณภาพงานประจำ  

2. เพ่ือเผยแพรผลงานเดน และนวัตกรรมใหมๆ ภายในองคกร 
ตัวช้ีวัดผลผลผลิต 
(Outputs 

1 เจาหนาท่ีเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ80 
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ80 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
(Outcomes) 

    1. ทุกหนวยงานมีการสงผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานเขารวมประกวด 

การตอบสนองของ
แผนปฏิบัติการ 

/Agenda                 /  Function                              Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

1.เวทีนำเสนอผลงาน
คุณภาพระดับรพ.สต./
สสอ./รพ. 
 

บุคลากรคปสอ.
ศรีบรรพต
จำนวน   ๑๐๐  
คน  
 

รพ.ศรีบรรพต เมย.-
พค.2565 

-มีผลงานคุณภาพครบ
ทุกประเภทและ
ครอบคลุมทุกระดับ 
-คัดเลือกรางวัลอันดับ
ท่ี1เขาคัดเลือกระดับจ.
พัทลุง ไมนอยกวา 4
ชิ้นงาน 

1.อาหาร 100คน×
100=10,000บาท 
2.คาตอบแทนวิทยากร 2 
คน วันละ๔ ชั่วโมง ๆ ละ 
600 บาท จำนวน 2
วัน=9,600 บาท 
3.วัสดุสำนักงาน 400 บาท 

รวมเงิน
ท้ังสิ้น
20,000
บาท 

งบ 
UC.(Top 
down). 
 

สุทิพย จินตาคม 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข  ป  ๒๕๖5  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ช่ือโครงการ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ยุทธศาสตร การสงเสริมและปองกันโรค 
วัตถุประสงค 1.เพ่ือประเมินคุณภาพโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 2 เพ่ือสงเสริมดานสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 
(Outputs) 

โรงเรียนเขารวมการประเมินโรงเรียนสงเสริมสงเสริมสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ 95 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
(Outcomes) 

โรงเรียนท่ีเขารวมการประเมินผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสงเสริมสุขภาพ รอยละ 100 
 

การตอบสนองของ
แผนปฏิบัติการ 

Agenda            Function                              Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียนสงเสรมิ
สุขภาพ 
2.ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียนสงเสรมิ
สุขภาพ/ครูอนามัยโรงเรียน
และผูรับผดิชอบงานอนามัย
โรงเรียน 
3.ประเมินโรงเรยีนสงเสรมิ
สุขภาพ จำนวน 13โรง 
4.ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
จำนวน 13 โรงเรยีน 

อำเภอ 
ศรีบรรพต 

ม.ค.65 1.มผีูเขารวมประชุมไม
นอยกวารอยละ 90 
2.โรงเรียนท่ีเชารวม
การประเมินผานเกณฑ
มาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสงเสรมิสุขภาพ 
รอยละ 100 
 

-คาอาหารวางสำหรับการประชุม
คณะกรรมการประเมินโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ/ผูอำนวยการ
โรงเรียนและผูรับผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียนจำนวน 35 คน 
คนละ 25 บาท เปนเงิน 875 
บาท 
-คาอาหารกลางวัน สำหรับการ
ประชุมราชการประเมินโรงเรยีน
สงเสริมสุขภาพ  จำนวน 9 คน 
คนละ 60 บาท x 6 วัน 
เปนเงิน 3,240 บาท 
-คาอาหารวาง สำหรับการ
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
จำนวน 35 คน คนละ 25 บาท 
เปนเงิน 875 บาท 

4,990 บาท เงิน UC 
 คปสอ. 
ศรีบรรพต 
 

นางขวัญฤทัย  
ทองหนูนุย 



 

 

 

 

รหัสโครงการ 6 4 0 1 0 0 3 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข  ป  ๒๕64  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ช่ือโครงการ ศรีบรรพตรวมใจ  ตานภัยไขเลือดออก 
ยุทธศาสตร การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
วัตถุประสงค เพ่ือลดอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกไมเกินมัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 
ตัวช้ีวัดผลผลผลิต 
(Outputs) 

- รอยละ 100 ของหมูบานมีคา HI ไมเกินรอยละ ๑๐  
-รอยละ 100 ของโรงเรียน รพ.สต. ศูนยเด็กเล็ก และหนวยงานราชการ มีคา   CI= ๐ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ 
(Outcomes) 

- อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกไมเกิน 85.40 ตอ แสนประชากร (ลดลงรอยละ 20 ของมัธยฐานยอนหลัง 5 ป( มัธยฐานยอนหลัง 5 ป เทากับ 106.75) 
-ไมเกิด Second Generation Case 
-ไมมีผูปวยเสียชีวิตดวยโรคไขเลือดออก 

การตอบสนองของ
แผนปฏิบัติการ 

Agenda         Function                              Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

1.จัดซ้ือวัสดุควบคุมปองกัน
โรคไขเลือดออก 

จัดซ้ือทรายอะเบท 
จัดซ้ือโลชั่นกันยุง 
จัดซ้ือสเปรยกำจัดยุง 

 ต.ค.63 – 

ธ.ค.64 
หนวยงานไดรับการ
สนับสนนุ
ทรายอะเบท 
หนวยงานไดรับการ
สนับสนนุโลชั่นกันยุง 

จัดซ้ือวัสดุควบคุมโรค 
ทรายอะเบท 7,500 บาท 
โลชั่นกันยุง 7,500 บาท 
สเปรยกำจัดยุง 5,000บาท 
 

รวมเปนเงิน 
20,000 บาท 

 
 
 

20,000  
บาท 

เงิน UC 
 คปสอ. 
ศรีบรรพต 

 

บุญยา 
แกวขุนทอง 



 

 รหัสโครงการ 6 4 0 2 0 0 4 
แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ป ๒๕๖4  เครือขายบริการสุขภาพ อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาวประจำป ๒๕๖4 
ยุทธศาสตร   การจัดบริการท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาวเปนไปตามเกณฑ 

๒. เพ่ือควบคุม กำกับ ระบบบริหารใหมีคณุภาพ และประสิทธิภาพ 
๓. รพ.สต.ผานเกณฑการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

ตัวชี้วดัผลผลิต (Outputs) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหงใน คปสอ.ศรีบรรพต 
ตัวชี้วดัผลลัพธ (Outcomes) ระบบงานบริหารในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล มีประสิทธิภาพ 
การสนองตอบของแผนปฏิบตัิการ  Agenda  Function  Area  ............. 

 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ 

ทีมนิเทศงานระดบัอำเภอ ลงพ้ืนท่ีนิเทศติดตาม
การดำเนินงาน รพ.สต. 

รพ.สต. จำนวน ๖ 
แหง 
 

รพ.สต. ตะแพน 
รพ.สต. ทาขาม 
รพ.สต. สวน
โหนด 
รพ.สต.ศาลา
มะปราง 
รพ.สต.บาน
โหละเรด็ 
รพ.สต.เขาปู  
 

ม.ค.- ส.ค.
๒๕๖4 

รพ.สต. ท้ัง ๖ แหง
ผานการนิเทศติดตาม
รพ.สต.ติดดาว 
 

 - คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคณะกรรมการ 8 
คน จำนวน ๓ วัน วันละ ๒ 
มื้อๆละ ๒๕ บาท เปนเงิน 
๑,๕๐๐ บาท 
- คาอาหารกลางวัน
คณะกรรมการผูรับนิเทศ 
จำนวน 8 คนๆละ ๓ มื้อๆ
ละ ๖๐ บาทเปนเงิน 
๑,๘๐๐ บาท  
-วัสดุ ในโครงการ 2360 
บาท 
 

    ๑,200 
 
 

 
๑,440 

 
 
 

2,360 
 
 

งบUC.คปสอ 
 

นายเดนดัง  
จำเรญิ 

     รวม 5,0๐๐   

 

 



 

 
รหัสโครงการ 6 4 0 1 0 0 2 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข  ป  ๒๕64 เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ชื่อโครงการ โครงการ ควบคุมและปองกันวัณโรค  
ยุทธศาสตร การสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค 
วัตถุประสงค 1.เพื่อใหประชากรกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองวัณโรคเบื้องตน 

2. เพื่อลดอัตราปวย/ตายดวยวณัโรค 
ตัวชี้วัดผลผลผลติ 
(Outputs) 

1.ประชากรกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองวัณโรคเบื้องตนรอยละ 75 และไดรับการสงตอ  
 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
(Outcomes) 

1.คนพบผูปวยรายใหมครอบคลุม( 28 คน/171 ตอแสนประชากร)  
2.ไมมีอัตราการตายดวยโรควัณโรค 
3.อัตราการรักษาสำเร็จไมนอยกวา รอยละ 85 

การตอบสนองของ
แผนปฏิบัติการ 

/Agenda       /  Function                            /  Area                                  …………….. 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการคัด
กรองกลุมเสี่ยงวัณโรค
เบื้องตน  
 
 
 
 
 

จนท.ผูรับผิดชอบงาน 
10 คน 
มิสเตอร TB ระดับ
หมูบาน  30 คน  
รวม 40คน  
 
 
 

 
อำเภอศรี
บรรพต 

 
 
 
 
 

 
ม.ค.64 – 
มี.ค.64 
 
 
 
 
 

-ผูเขารวมโครงการ                  
รอยละ80 
-อัตราการคนหาผูปวย 
วัณโรค >๗5% 
-ผูปวยที่มีภาวะเสี่ยง
ไดรับการสงตอเพื่อ
การวินิจฉัยและรักษา
ที่ถูกตองทุกราย 

-คาอาหารกลางวนัมื้อละ  
60 บาท จำนวน  40 
คนๆละ 1 มื้อ เปนเงนิ  
2,400 บาท             
-คาอาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม  2 มื้อ  มื้อละ  
25 บาท จำนวน 40 
คน เปนเงิน2,000 บาท       

 
รวมทั้งสิ้น 
8,800  
บาท 

เงิน UC 
 คปสอ. 
ศรีบรรพต 
 

บุญยา 
แกวขุนทอง 

 
 
 

วิมลมาส สุขแกว 
รพ.ศรีบรรพต 

 
2.จัดซื้อวัสดุควบคุมปองกัน
โรค 

จัดซื้อหนากากอนามัย
ชนิด    N 95 
 

อำเภอศรี
บรรพต 

 

ม.ค.64 – 
มี.ค.64  

หนวยงานไดรับการ
สนับสนนุหนากาก
อนามัยชนิด    N 95 
 
 

จัดซื้อวัสดุควบคุมโรค 
หนากากอนามัยชนิด   
N 95  4,400 บาท 
รวมเปนเงิน  
8,800 บาท 

   



 

 

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข  ป  ๒๕๖5  เครือขายบริการสุขภาพ  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 
ชื่อโครงการ คัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา เทา และชองปากในผูปวยเบาหวาน 
ยุทธศาสตร การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคปองกันโรค 
วัตถุประสงค 1.เพ่ือใหผูปวยเบาหวานมีความรูภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิดข้ึน 

2.เพ่ือเฝาระวัง ปองกันและแกปญหาภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน 
3.เพ่ือใหผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนไดรับการรักษาและสงตอ 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) ผูปวยเบาหวานเขารวมโครงการ รอยละ 90 
ตัวชี้วัดผลลัพธ 
(Outcomes) 

อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวานลดลง รอยละ 2 
 

การตอบสนองของแผนปฏิบัติ
การ 

Agenda  Function                              Area                                  …………….. 

กิจกรรม กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

1.การจัดอบรมใหความรูการ
เกิดภาวะแทรกซอนทางตา 
ไต เทา และชองปาก 10 รุน 
รุนละคร่ึงวัน รุนละ 80 คน 
2.การตรวจจอประสาทตา
ดวยเคร่ือง Digital Fundus 
Camera 
3.การตรวจเทาโดยพยาบาล
วิชาชีพ 
4.การตรวจชองปากโดย
เจาหนาท่ีทันตาภิบาล 
5.การสงตอในรายท่ีผิดปกติ 
 
 
 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
18 คน 
- ผูปวยเบาหวานใน
เครือขายบริการสุขภาพ 
อ.ศรีบรรพต 962 คน 

อำเภอศรี
บรรพต 

ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

- กลุมเปาหมายเขารวม
โครงการ รอยละ 90 

- คาอาหารวางสำหรับ
ผูเขารวมประชุม 980 คน 
คนละ 1 มื้อ มื้อละ25  บาท  
เปนเงิน 24,500 บาท 
- คาสมนาคุณวิทยากร  
ชั่วโมงละ 600 x 10 ชั่วโมง 
เปนเงิน 6,000 บาท 
 

รวมเปนเงิน 
30,500 

บาท 

CUP คุณชนิดา เรืองพุธ 



 รหัสโครงการ 6 5 0 2 0 0 4 
แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ป ๒๕๖5  เครือขายบริการสุขภาพ อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาวประจำป ๒๕๖5 
ยุทธศาสตร   การจัดบริการท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
วัตถุประสงค ๑. เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาวเปนไปตามเกณฑ 

๒. เพ่ือควบคุม กำกับ ระบบบริหารใหมีคณุภาพ และประสิทธิภาพ 
๓. รพ.สต.ผานเกณฑการประเมิน รพ.สต.ติดดาว 

ตัวชี้วดัผลผลิต (Outputs) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหงใน คปสอ.ศรีบรรพต 
ตัวชี้วดัผลลัพธ (Outcomes) ระบบงานบริหารในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล มีประสิทธิภาพ 
การสนองตอบของแผนปฏิบตัิการ  Agenda  Function  Area  ............. 

 

กิจกรรม เปาหมาย พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
รายละเอียดคาใชจาย จำนวนเงิน แหลงงบ 

ทีมนิเทศงานระดบัอำเภอ ลงพ้ืนท่ีนิเทศติดตาม
การดำเนินงาน รพ.สต. 

รพ.สต. จำนวน ๖ 
แหง 
 

รพ.สต. ตะแพน 
รพ.สต. ทาขาม 
รพ.สต. สวน
โหนด 
รพ.สต.ศาลา
มะปราง 
รพ.สต.บาน
โหละเรด็ 
รพ.สต.เขาปู  
 

ม.ค.- ส.ค.
๒๕๖5 

รพ.สต. ท้ัง ๖ แหง
ผานการนิเทศติดตาม
รพ.สต.ติดดาว 
 

 - คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคณะกรรมการ 8 
คน จำนวน ๓ วัน วันละ ๒ 
มื้อๆละ ๒๕ บาท เปนเงิน 
๑,๕๐๐ บาท 
- คาอาหารกลางวัน
คณะกรรมการผูรับนิเทศ 
จำนวน 8 คนๆละ ๓ มื้อๆ
ละ ๖๐ บาทเปนเงิน 
๑,๘๐๐ บาท  
-วัสดุ ในโครงการ 2360 
บาท 
 

    ๑,200 
 
 

 
๑,440 

 
 
 

2,360 
 
 

งบUC.คปสอ 
 

นายเดนดัง  
จำเรญิ 

     รวม 5,0๐๐   

 

 

 


