
ชื่อกลยุทธ์   : ส่งเสริมความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพสู่ความยั่งยืน
ชื่อแผนงานหลัก   :
ชื่อโครงการ   : พัฒนาคุณภาพน้้าดื่มน้้าใช้
 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. คุณภาพน้้าผ่านเณฑ์มาตรฐาน
การตอบสนองของแผน [    ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.

ตวัชี้วัด ระยะ
ความส้าเร็จ เวลาด้าเนินการ

1. ตรวจคุณภาพน้้าประจ้าวัน น้้าด่ืมน้้าใช้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้บริโภคมีความปลอดภัย 1 ตค 61-30 กย 62 เงินบ้ารุง 100,000 โกวิทย์
2. ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทุก 6 เดือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 50,000
3. เติมคลอลีนฆา่เชื้อโรค เคร่ืองกรองน้้า 2 เคร่ือง

เคร่ืองจ่ายคลอรีนเหลว

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  2562
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมา
ณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ชื่อกลยุทธ์   : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะตดิเชื้อและของเสียสู่ชมุมชน
ชื่อแผนงานหลัก   :
ชื่อโครงการ   : พัฒนาคุณภาพน้้าดื่มน้้าทิง้
 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1. คุณภาพน้้าผ่านเณฑ์มาตรฐาน
การตอบสนองของแผน [    ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.

ตวัชี้วัด ระยะ
ความส้าเร็จ เวลาด้าเนินการ

1. ตรวจคุณภาพน้้าประจ้าวัน คุณภาพภาพน้้าทิง้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่กระทบสู่ชุมชน 1 ตค 61-30 กย 62 เงินบ้ารุง 30,000 โกวิทย์
2. ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทุก 6 เดือน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทุกพารามิเตอร์
3. เติมคลอลีนฆา่เชื้อโรค จัดซ้ือคลอรีน 3 ถัง

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  2562
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมา
ณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ชื่อกลยุทธ์   :   เพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ปุวย
ชื่อแผนงานหลัก   :  แผนพัฒนาคุณภาพคลินิกไร้พุง
ชื่อโครงการ   :   โครงการองค์กรไร้พุง โรงพยาบาลปากพะยูน
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่ให้บุคลากรมีสุขภาพดี
2.  เพือ่ให้โรงพยาบาลปากพะยูนผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กรไร้พุง

การตอบสนองของแผน [     ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
ตวัชี้วัด ระยะ

ความส้าเร็จ เวลาด้าเนินการ
1.ประชาสัมพันธ์องค์กรไร้พุง 1 แห่ง ร้อยละ 100 ผ่านการรับรองเป็นองค์กร มค-กย 62 PP ร.พ. 48,200.00      จันทรา

ไร้พุงคุณภาพ
2.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ตระหนัก บุคลากรใน ร้อยละ 100 บุคลากรน้าความรู้และ 1. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 50 คน = 10,000
และทักษะ ร.พ = 50 คน ทักษะมาจัดการกับภาวะ 2. ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 250 บาท x 2 มื้อ = 25,000  

อ้วนลงพุงของตนเองและ 3. ค่าวิทยากร 600 บาท x 12 ชั่วโมง เป็นเงิน  7200 
น้าความรู้มาเผยแพร่สู่ 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5000
คนอื่น

3.ประกวดบุคคลต้นแบบ 5 คน ร้อยละ 100 5. กรอบรูปพร้อมเกียรติบัตร 1,000 บาท
4. สร้างส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการลดพุง 1 แห่ง ร้อยละ 100 บุคลากรและคนไข้มีสถาน

ทีอ่อกก้าลังกายและมี
สุขภาพทีดี่

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  2562
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมา
ณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามาตรฐานเทคนิคการแพทย์
ชื่อโครงการ โครงการพันาคุณภาพทางห้องปฏิบัติตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ (MT)
 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่รักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์
2. เพือ่ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทุกสาขางาน

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส้าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด้าเนินการแหล่งงบประมาณงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.ควบคุมคุณภาพการตรวจ ห้องปฏิบัติการผ่าน ห้องปฏิบัติการผ่าน ห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ ต.ค. 61 – ก.ย.62 PP คปสอ.       13,000.00 รจิต
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตการ เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมิน ตามมาตรฐานเทคนิค
โดยอาศัยองค์กรภายนอก คะแนน คะแนน การแพทย์
(ส้านักาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์
1.1 งานเคมีคลินิก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2000

ประเมิน MVIS ≤ 100
1.2 โลหิตวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมิน  3000

คะแนน ≥ 2.75  
1.3 งานจุลชีววิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1500

คะแนน ≥ 2.75
1.4 จุลทรรศน์ศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1500

คะแนน ≥ 2.75

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  2562
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ้าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส้าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด้าเนินการแหล่งงบประมาณงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.5 งานภูมิคุ้มกันวิทยา ผ่านเกณฑ์การประเมิน  3000

คะแนน ≥ 2.75  
1.6 งานธนาคารเลือด ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2000

คะแนน ≥ 2.75



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามาตรฐานเทคนิคการแพทย์
ชื่อโครงการ โครงการ Reaccredit ระบบบริหารคุณภาพตาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2555 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่รักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์
2. เพือ่ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทุกสาขางาน

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส้าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด้าเนินการแหล่งงบประมาณงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

รับการประเมิน Reaccredit ห้องปฏิบัติการผ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ ต.ค. 61 – ก.ค.62 เงินบ้ารุง       27,500.00 รจิต
ระบบบริหารคุณภาพตาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน คะแนน ≥ 2.75 ตามมาตรฐานเทคนิค
เทคนิคการแพทย์ 2562 คะแนน การแพทย์  - ค่าตอบแทนผู้ประเมิน 12,500 บาท

 - ค่าเดินทาง 6,000x2 เป็นเงิน 12,000 บาท
 - ค่าทีพ่ัก 1,500x2 เป็นเงิน 3,000 บาท
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ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามาตรฐานเทคนิคการแพทย์
ชื่อโครงการ โครงการ สอบเทียบเคร่ืองมือ (auto pipette)
 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่รักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์
2. เพือ่ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทุกสาขางาน

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส้าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด้าเนินการแหล่งงบประมาณงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

สอบเทียบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือได้รับการ
สอบ

เคร่ืองมือได้รับการสอบ เคร่ืองมือห้องปฏิบัติการ 1-ต.ค.-61
เงินบ้ารุง

        2,400.00 รจิต

Auto pipette) เทียบ เทียบ 100% ผ่านการสอบเทียบ 1-เม.ย.-62         2,400.00
ได้มาตรฐาน

 
 

เครือขา่ยบริการสุขภาพอ้าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  2562



ชื่อกลยุทธ์ 1.4 เพิม่คุณภาพบริการ
ชื่อแผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ชื่อแผนงานรอง แผนงานการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามาตรฐานเทคนิคการแพทย์
ชื่อโครงการ โครงการอบรมการเก็บส่ิงส่งตรวจและการควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือตรวจน้้าตาล
 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพือ่รักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์
2. เพือ่ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทุกสาขางาน

การตอบสนองของแผน [   √  ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส้าเร็จ ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ ระยะเวลาด้าเนินการแหล่งงบประมาณงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.อบรมการเก็บส่ิงส่งตรวจและ 1ตค61-30กย62 เงินบ้ารุง           750.00 รจิต
การควบคุมคุณภาพเคร่ืองตรวจ
น้้าตาล
2. ควบคุมคุณภาพทางเคมีคลินิก ห้องปฏิบัติการผ่าน ผ่านคะแนนเฉล่ีย ห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ ม.ค. - ธ.ค. 62 PP คปสอ 3200
โดยองค์กรภายนอก (ม.มหิดล) เกณฑ์การประเมิน MVIS ≤ 100 ตามมาตรฐานเทคนิค

คะแนน การแพทย์

3. ตรวจ HIV โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการผ่าน ผ่านคะแนนเฉล่ีย ต.ต61-กย62 PP คปสอ 2000

การแพทย์ สงขลา เกณฑ์การประเมิน MVIS ≥ 90  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คะแนน  
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ยุทธศาสตร์ :  เพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ชื่อกลยุทธ์   :  เพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ (3.ส่งเสริมความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพสู่ความยั่งยืน)
ชื่อแผนงานหลัก   :  แผนพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย
ชื่อโครงการ   :  โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลปากพะยูน
 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.  ผู้ปุวยทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับบริโภคอาหารทีม่ีความปลอดภัย
2.  เพือ่พัฒนารายการอาหารให้สอดคล้องกับวัตถุดิบในท้องถิ่นและฤดูกาล
3.  เพือ่พัฒนาการจัดอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลปากพะยูนให้ได้มาตรฐาน

การตอบสนองของแผน [     ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.
ตวัชี้วัด ระยะ

ความส้าเร็จ เวลาด้าเนินการ
1.ประชุมประสานหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ มีการประชุมอย่างน้อย 2 อาหารทีจ่ัดบริการให้ผู้ปุวย ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่มี ปรียนันท+์ปิยานุช
เกี่ยวข้องโครงการอาหาร คร้ังต่อปี มีความปลอดภัย
ปลอดภัย มีเมนูอาหารตามฤดูกาล

และผักพืน้บ้านหมุนเวียน
2.จัดซ้ือวัตถุดิบประกอบอาหาร โรงครัว มีการใช้วัตถุดิบทีผ่่านการ ผู้ปุวย ผู้รับบริการ รวมทัง้ ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่มี ปรียนันท+์ปิยานุช
จากแหล่งทีไ่ด้การรับรอง รพ.ปากพะยูน รับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ เจ้าหน้าทีม่ีความตระหนัก
มาตรฐาน ในการเลือกบริโภค

3.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเพือ่ โรงครัว มีการตรวจสอบทุกๆ 3 ต.ค.61-ก.ย.62 เงินบ้ารุง 15000 ปรียนันท+์ปิยานุช

ตรวจวิเคราะห์สารเคมีก้าจัดศัตรู รพ.ปากพะยูน เดือน

พืชและสารปนเปือ้นในอาหาร

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมา
ณ

งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  2562
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง



ตวัชี้วัด ระยะ
ความส้าเร็จ เวลาด้าเนินการ

4.ก้าหนดมาตรฐานอาหารทัว่ไป งานโภชนาการ มีมาตรฐานอาหารทัว่ไป ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่มี ปรียนันท+์ปิยานุช
อาหารเฉพาะโรค และมาตรฐานอาหาร

เฉพาะโรค

5.ก้าหนดรายการอาหารส้าหรับ งานโภชนาการ มีรายการอาหารหมุนเวียน ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่มี ปรียนันท+์ปิยานุช

ผู้ปุวยให้สอดคล้องกับฤดูกาลและเพิม่ 1 เดือน
ผักพืน้บ้านมาใช้ประกอบอาหารโดย
จัดรายการอาหารหมุนเวียน 1 เดือน
6.จัดท้าเมนูชูสุขภาพ งานโภชนาการ มีเมนูชูสุขภาพอย่างน้อย 3 ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่มี ปรียนันท+์ปิยานุช

 เมนู
7.มีการสุ่มตรวจสอบสถานที่ งานโภชนาการ อัตราการตรวจอาหารและ ต.ค.61-ก.ย.62 เงินบ้ารุง 5000 ปรียนันท+์ปิยานุช

ประกอบการอาหารผู้ปุวย ภาชนะทุก 3 เดือน ผ่าน
โรงพยาบาลตามเกณฑ์สุขาภิบาล เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร อาหาร อย่างน้อย

ร้อยละ 80
8.จัดให้มีตลาดนัดสุขภาพใน ผู้ปุวย,ประชาชนที่ มีการจัดตลาดนัดสุขภาพ ต.ค.61-ก.ย.62 ไม่มี ปรียนันท+์ปิยานุช

โรงพยาบาล มารับบริการ อย่างน้อย 1 คร้ังต่อเดือน
เจ้าหน้าทีใ่น
โรงพยาบาล

9.จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน ผู้ปุวย,ประชาชนที่ มีการจัดนิทรรศการอย่าง ต.ค.61-ก.ย.62 เงินบ้ารุง 10000 ปรียนันท+์ปิยานุช

อาหารปลอดภัย มารับบริการเจ้าหน้า น้อย 1 คร้ังต่อปี
ทีใ่นโรงพยาบาล

6.ติดตามและประเมินผลโครงการ ก.ย.-62 ปรียนันท+์ปิยานุช

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
แหล่ง

งบประมา
ณ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



ชื่อกลยุทธ์ เตรียมรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต
ชื่อแผนงานหลัก แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ชื่อแผนงานรอง -
ชื่อโครงการ โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพือ่ให้บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถด้าเนินการตามแผนจัดการอัคคีภัยในโรงพยาบาลได้
การตอบสนองของแผน [     ]  Agenda [      ] Function [      ]  Area [     ]  MOU.

ตวัชี้วัด ระยะ
ความส้าเร็จ เวลาด้าเนินการ

กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานมีคู่มือการ หน่วยงานมีความรู้ความ ก.พ.-60 เงินบ้ารุง 2,000 คณะกรรมการ ENV

1.จัดท้าคู่มือการจัดการอัคคีภัยใน รพ. จัดการอัคคีภัยใน รพ.
เข้าใจในเร่ืองการจัดการ
อัคคีภัย

2.อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เร่ือง เจ้าหน้าทีใ่หม่ และ เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมการ -จนท.ปฏิบัติตามแผน ก.พ.-60 11,800 คณะกรรมการ ENV
อัคคีภัยและฝึกการใช้ถังดับเพลิง เจ้าหน้าทีไ่ม่เคยผ่าน อบรม100 %

การอบรม 40 คน

3.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม จนท.ปฏิบัติตามแนวทาง ก.พ.-ก.ย. 60 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ ENV
แนวทาง แนวทาง80%
กิจกรรมที2่ซ้อมแผนอัคคีภัย คณะกรรมการ คณะกรรมการ ENV
1.ประชุมทีมคณะกรรมการ 15 คน
2.ชี้แจงเหตุการณ์สมมุติการเกิดเพลิง  ตัวแทนหน่วยงาน หน่วยงานเข้าร่วม >80% หน่วยงานมีความรู้ความ คณะกรรมการ ENV
ไหม้แก่หน่วยงาน 50 คน เข้าใจในการซ้อมแผน

แผนปฏิบัตกิารและงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  2562
โรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

แหล่ง
งบประมา

ณ
ผู้รับผิดชอบ

ก.พ.-60 1,250

คณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุม >80%

คณะกรรมการมีความรู้
ความเข้าใจในการซ้อมแผน

ก.พ.-60 ไม่ใช้งบประมาณ

กิจกรรม เป้าหมาย ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ



ตวัชี้วัด ระยะ
ความส้าเร็จ เวลาด้าเนินการ

3.ประสานหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงาน หน่วยงานเข้าร่วมซ้อม หน่วยงานสนับสนุน ก.พ.-60 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ ENV
ภายนอก (ไฟฟูาต้ารวจดับเพลิง) ไฟฟูาต้ารวจดับเพลิง แผน 100% ภายนอกให้ความร่วมมือ

ในการซ้อมแผน
4.เตรียมความพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์  - ถังดับเพลิง ที่ เคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อม มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ ต.ค.59- ก.ย. 60 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ ENV
ในการซ้อมูล ติดต้ังภายใน รพ. ใช้ 100 % ซ้อมเพียงพอ
  ตรวจสอบถังดับเพลิง และสัญญาณ
ไฟไหม้ทุกเดือน
5.ด้าเนินการซ้อมตามแผน 1 คร้ัง 1.มีการซ้อมแผน 1 คร้ัง รพ.มีความพร้อมในการ ก.พ.-60 6,500 คณะกรรมการ ENV

2.จนท. เข้าร่วมการซ้อม จัดการอัคคีภัยใน รพ
แผน>60%

6.สรุปผลการฝึกซ้อม 1 คร้ัง
มีการสรุปผลการ
ด้าเนินงาน 1 คร้ัง

มีข้อเสนอแนะและแนว ก.พ.-60 ไม่ใช้งบประมาณ คณะกรรมการ ENV
ทางการด้าเนินงาน

เป้าหมาย
แหล่ง

งบประมา
ณ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ งบประมาณ


