
ชื่อโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
๑. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
 ๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข : ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
  ๑.๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
  ๑.๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม : การสร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

๒. หลักการและเหตุผล 
  โรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากความรุนแรงของโรค
แปรผันตรงต่ออัตราการตาย และการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกส่งผลต่อสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีการระบาดมากช่วงหน้าฝน โดยธรรมชาติ
ของโรคไข้เลือดออกจะมีการระบาดแบบปีเว้นปีหรือระบาดปีเว้น ๒ ปี แต่ปัจจุบันพบมีการะบาดของโรคทุกปี 
จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - 31
สิงหาคม ๒๕๖5 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue hemorrhagic fever : DHF, 
Dengue shock syndrome : DSS) สะสม 20,639 ราย อัตราป่วย 31.1๙ ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเป็น
เพศหญิง 10,298 ราย เพศชาย 10,341 ราย โดยภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงที่สุด อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 
๕ – ๑๔ ปี รองลงมาได้แก่ อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และอายุ ๐ – ๔ ปี ตามล าดับ ผู้ป่วยเสียชีวิต 15 ราย อัตราป่วย
ตาย ร้อยละ ๐.๐7 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในเด็กคือมีน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วน และใน 15 ปีขึ้นไป คือการ
มีโรคประจ าตัวเรื้อรัง 
  จังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๖5 ต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม 2565 – 31 สิงหาคม ๒๕๖5 พบผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกจ านวน 327 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 24.49 ต่อประชากรแสนคน ส าหรับอ าเภอดอนตูม พบ
ผู้ป่วย 10 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 20.56 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยมากที่สุดในต าบลล าเหย จาก
การศึกษาสาเหตุที่ส าคัญของการด าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ประสบความส าเร็จ คือ 
ประชาชนขาดความตระหนัก และความเอาใจใส่ในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและก าจัดลูกน้ า
ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจะส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากประชาชนในชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันป้องกันควบคุมและเฝ้าระวัง
อย่างโรคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลดอนตูม จึงได้
จัดท า “โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖6” ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
 ๓.๒ เพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อ าเภอดอนตูม 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

๔. เป้าหมายของโครงการ 
 ๔.๑ จ านวนผู้ปว่ยด้วยไข้เลือดออกไม่เกิน ๑๕๐ ตอประชากรแสนคน   
 ๔.๒ หมู่บ้าน/ชุมชน/วัด/โรงเรียน มีค่าดัชนีลูกน้ าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๔.๓ ผู้ป่วยไข้เลือดออกได้รับการควบคุมและสอบสวนโรคครบถ้วน ทันเวลา 



 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอดอนตูม 

๖. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 

๘. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการ แก่แกนน า
สุขภาพ ภาคีเครือข่าย (พชอ., อสม.) 

ต.ค.65 
 

- - เงินบ ารุง - รพ.สต. 
- รพ.ดอนตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมทีมควบคุมโรค ระดับต าบล 
    - ชี้แจงบทบาทหน้าที่ 
    - จัดเตรียมอุปกรณ์  
    - ก าหนดแผนในการควบคุมโรค 

ต.ค.65 
 

- 

3. ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลายเป็น
พาหะ ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว 
วิทยุชุมชน ช่องทาง Line และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์  
- จัดท าคลิปวีดีโอความรู้ หรือ TikToK
หรือสปอตวิทยุ 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- ค่าจ้างจัดท าสื่อป้ายไว
นิลประชาสัมพันธ์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
*ราคา 450 บาท/ผืน/หมู่ 
 

๔. อสม. ออกด าเนินการใส่ทรายก าจัด
ลูกน้ ายุงลายทุก 3 เดือน ส ารวจและ
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย    
ทุกเดือน  
 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- ค่าถ่ายเอกสารแบบ
ส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
*ราคา ๐.๕๐ บาท/แผ่น 
-ค่าทรายอะเบท ก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย (ซองชา)  
*ราคา 4,000 บาท/ถัง 

5. แกนน าสุขภาพ อสม. รพ.สต.ให้ข้อมูล
โรคไข้เลือดออก/ความรู้เรื่องการป้องกัน
ควบคุมลูกน้ ายุงลาย ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการใช้ปลาหางนกยูง
ก าจัดลูกน้ าโดยมีที่เพาะเลี้ยงปลาหาง
นกยูงใน รพ.สต.และทุกหมู่บ้าน 
 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- ค่าจ้างเหมาจัดท าอ่าง
เลี้ยงปลาสาธิต (อ่าง ป้าย 
ปลา พืชน้ า)  *แห่งละ 
1,000 บาท 
 

- เงินบ ารุง 



กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ท า
ความสะอาดบ้านเรือน โรงเรียน และวัด 
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย  ใน
เทศกาลส าคัญ  หรืออย่างน้อย  1  ครั้ง/
หมู่บ้าน/แห่ง/ปี 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มหมู่ละ ๒๐ คน 
*มื้อละ 35 บาท/มื้อ 

- เงินบ ารุง - รพ.สต. 
- รพ.ดอนตูม 

7. รพ.สต.จัดเตรียมชุดควบคุมโรค
เบื้องต้น (ไม่เกินหมู่ละ 3 ชุด) เพ่ือท าลาย
ยุงตัวแก่ในบ้านผู้ป่วยหรือผู้สงสัยป่วย 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ส าหรับควบคุมโรค
เบื้องต้น (สเปรย์ก าจัดยุง 
600 cc 2 กระป๋อง 
โลชั่นหรือสเปรย์กันยุง
ส าหรับเด็ก 1 ขวดและ
ผู้ใหญ่ 1 ขวด)   
*ราคา 300 บาท/ชุด 

- เงินบ ารุง 

8. รพ.สต.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ควบคุมป้องกันการระบาดโรค
ไข้เลือดออก 
 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- ค่าน้ ายาพ่น ULV และ
หมอกควัน  
*ราคา 1,500 บาท/ขวด 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ไฟฉาย)  *ราคา 100 
บาท/อัน/คน 

- เงินบ ารุง 

9. พ่นหมอกควัน / ULV เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ในโรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนา
เด็ก ปีละ 2 ครั้ง 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- ค่าจ้างเหมาพ่น  ULV/
หมอกควัน แห่งละ 2 ครั้ง 
*ราคา 1,500 บาท/ครั้ง 

- เงินบ ารุง 

10. ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อ
ได้รับรายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่ 
ครั้งที่ ๑ ภายใน 24 ชม. 
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 หลังวันรับแจ้ง 
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 หลังวันรับแจ้ง 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- ค่าจ้างเหมาพ่น ULV/
หมอกควัน รัศมี 100 
เมตร รายละ 3 ครั้ง 
*ราคา 1,500 บาท/ครั้ง 

- เงินบ ารุง 

11. ประชุมแกนน าสุขภาพ เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน รวบรวม
ปัญหาอุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไข 

ต.ค.65- 
ก.ย.66 

 

- - 

12. สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 

ก.ย.66 - - 

 
 
 
 



๙. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางการแก้ไข 
  9.1 ยุงลายตัวเต็มวัย หรือลูกน้ ายุงลาย อาจดื้อสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการควบคุมโรค ท าให้ไม่ตาย
หรือควบคุมโรคได้ผลไม่ดีพอ  วิธีแก้ไขปัญหาคือ ควรเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนสารเคมีในการก าจัดลูกน้ ายุงลายและ
ยุงลายตัวเต็มวัย ส่งเสริมนวัตกรรม หรือส่งเสริมการเลี้ยงปลาหางนกยูง เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการ
ควบคุมโรค 
  9.2 การให้ความร่วมมือของประชาชนในการควบคุมโรค ประชาชนขาดความตระหนัก ไม่ยอมให้
ความร่วมมือในการพ่นยุง หรือก าจัดลูกน้ ายุงลาย  วิธีการแก้ไขปัญหาคือ ให้ความรู้ เสริมสร้างความตระหนัก
แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงความรุนแรงของโรค และวิธีการควบคุมโรคที่ถูกต้อง 

๑๐. ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดความส าเร็จของโครงการ 
 10.1 ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 
  ๑๐.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนหมู่บ้านมีกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
  ๑๐.๒ ร้อยละของบ้านส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย House Index (HI) ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
 ๑๐.๓ ร้อยละของภาชนะส ารวจที่พบลูกน้ ายุงลาย Container Index (CI) ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 
วัด อบต. และหน่วยบริการสาธารณสุข เท่ากับ ๐ 
 10.2 ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
 ๑๐.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับการสอบสวนและควบคุมโรค 
  ๑๐.๕ จ านวนผู้ปว่ยด้วยไข้เลือดออกไม่เกิน 150 ตอประชากรแสนคน 
          ๑๐.๖ จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่  มีรายงานผลการสอบสวนโรคและส่ง รายงานสอบสวน
โรคภายใน 30 วัน   
  10.7 รพ.สต.มีการส่งเสริมการใช้ปลาหางนกยูงก าจัดลูกน้ ายุงลายทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 

๑๑. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน
หมู่บ้านมีกิจกรรมรณรงค์ท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ปีละ 1 
ครั้ง) 

จ านวนหมู่บ้านที่มีกิจกรรมรณรงค์
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
เทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 

ร้อยละ คะแนน 
ต่ ากว่า ๔๐ ๑ 
๔๐ – ๕๙ ๒ 
๖๐–๗๙ ๓ 
๘๐–๙๙ ๔ 
๑๐๐ ๕  

ลายเซ็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 20 คน/หมู่ 
ภาพถ่าย 

๒. ร้อยละของบ้านส ารวจที่พบ
ลูกน้ ายุงลาย House Index (HI) 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
 

ค่าHI ของหมู่บ้านที่ได้รับการสุ่ม 
น้อยกว่า ร้อยละ 10  
- (100 ลบด้วย ค่า HI ของหมู่บ้าน
ที่ได้รับการสุ่ม) หารด้วย 10 เป็น
คะแนนที่ได้ 
 
 

ผลการสุ่มค่า HI ของหมู่บ้าน 



ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
๓.ร้อยละของภาชนะส ารวจที่พบ
ลูกน้ ายุงลาย Container Index 
(CI) ในโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด 
อบต. และหน่วยบริการ
สาธารณสุข เท่ากับ ๐ 

ค่า CI ของโรงเรียน วัด ศูนย์เด็กเล็ก 
อบต. และหน่วยบริการสาธารณสุข 
มีค่า C=0 (10 คะแนน) 
- (100 ลบด้วย ค่า CI ของโรงเรียน 
วัด ศพด. รพ.สต. ที่รับการสุ่ม) หาร
ด้วย 10 เป็นคะแนนที่ได้ 

ผลส ารวจ CI ในโรงเรียน วัด 
ศูนย์เด็กเล็ก อบต. และหน่วย
บริการสาธารณสุข 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับการ
สอบสวนและควบคุมโรค 

จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้รับ
การสอบสวนและควบคุมโรคเทียบ
กับจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ทั้งหมด 

ร้อยละ คะแนน 
ต่ ากว่า ๗๐ ๑ 
๗๐ – ๗๙ ๒ 
๘๐ – ๘๙ ๓ 
๙๐ – ๙๙ ๔ 

๑๐๐ ๕  

รายงานผลการสอบสวนโรค 
Prelim ทุก Case ที่ได้รับแจ้ง 

๕. จ านวนผู้ป่วยดว้ยไข้เลือดออก
ไม่เกิน ๑๕๐ ตอประชากรแสน
คน 

จ านวนผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออก    ไม่
เกิน 150 ตอประชากรแสนคน  
เทียบกับประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ 
 

อัตราป่วย คะแนน 
๓๕๑ ขึ้นไป 2 
๒๕๑ – ๓๕๐ 4 
๑๕๑ – ๒๕๐ 6 

๑ – ๑๕๐ 8 
๐ 10  

ทะเบียนจ านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก (จากรายงาน 
506) 

๖. จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ของพ้ืนที่ มีรายงานผลการ
สอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์และส่ง
รายงานสอบสวนโรคภายใน 30 
วัน  (จากรายงาน 506) 

จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก    
ของพ้ืนที่ มีรายงานผลการสอบสวน
โรคฉบับสมบูรณ์และส่งรายงาน
สอบสวนโรคภายใน 30 วันหลังจาก
ที่ได้รับแจ้งเทียบกับจ านวนผู้ป่วย
ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ร้อยละ คะแนน 
ต่ ากว่า ๗๐ ๑ 
๗๐ – ๗๙ ๒ 
๘๐ – ๘๙ ๓ 
๙๐ – ๙๙ ๔ 

๑๐๐ ๕  

-  รายงานผลการสอบสวนโรค
ไข้เลือดออก  
- รายงานผลการส่งรายงาน
สอบสวนโรคภายใน 30 วัน
หลังจากท่ีได้รับแจ้ง 
- ทะเบียนจ านวนผู้ป่วย จาก
รายงาน 506 



ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
7. ทุกหมู่บ้าน และ รพ.สต. มีการ
ส่งเสริมการใช้ปลาหางนกยูง
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

หมู่บ้าน และรพ.สต. มีที่เพาะเลี้ยง
ปลาหางนกยูง อย่างน้อยหมู่ละ 1 
แห่ง (บ้านผู้น าชุมชนหรือ อสม.)  
- มีที่เพาะเลี้ยง (บ้านผู้น าชุมชนหรือ 
อสม.)  ทุกหมู่  = 5 คะแนน 
- ไม่มีการเพาะเลี้ยง = 0 คะแนน 

- ภาพถ่ายทุกหมู่บ้าน 
- สุ่มประเมิน 

 
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๓.๑ ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
  ๓.๒ มีการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่อ าเภอดอนตูมอย่างทันท่วงที 
  ๓.๓ ชุมชนมีส่วนรว่มในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

๑๓. งบประมาณทั้งโครงการ 
  งบประมาณจากเงินบ ารุง เป็นเงิน 1,152,500 บาท 
  หมวดวัสดุ 
  ๑. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับควบคุมโรคเบื้องต้น  (สเปรย์ก าจัดยุง 600 cc 2 กระป๋อง โลชั่น
หรือสเปรย์กันยุงส าหรับเด็ก 1 ขวดและผู้ใหญ่ 1 ขวด)  จ านวน 69 หมู่ๆละ 3 ชุดๆละ 30๐ บาท เป็นเงิน 
62,100 บาท 

2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ไฟฉาย) ส าหรับแกนน าออกสุ่มลูกน้ ายุงลาย จ านวน 276 อันๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 27,600 บาท  
  3. ค่าทรายอะเบท ก าจัดลูกน้ ายุงลาย (ซองชา) จ านวน 138 ถังๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
552,000 บาท 
  4. ค่าน้ ายาพ่น ULV และหมอกควัน จ านวน 10 ขวดๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
  หมวดค่าใช้สอย 
  ๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
จ านวน 69 หมู่ๆ ละ 20 คนๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 48,300 บาท 
  ๒. ค่าจ้างจัดท าสื่อป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจ านวน 30 ผืนๆ ละ 450 
บาทเป็นเงิน 13,500 บาท 
  ๓. ค่าถ่ายเอกสารแบบส ารวจลูกน้ ายุงลาย (1 หน้า) จ านวน 10,000 แผ่นๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท 
  ๔. ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ ในหน่วยงานราชการ จ านวน 30 แห่งๆละ 2 ครั้งๆละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท 
  ๕. ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ เมื่อเกิดโรคไข้เลือดออก จ านวน 60 รายๆละ 3 ครั้งๆละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 270,000 บาท 
  6. ค่าจ้างเหมาจัดท าอ่างเลี้ยงปลาสาธิต (อ่าง ป้าย ปลา พืชน้ า)  จ านวน 69 แห่งๆ ละ 1,000 บาท 
เป็นเงิน 69,000 บาท 
**ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 
 



14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ  
 


