
 
 
 
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เร่ือง  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเด่นและดีมาก 
……………………………………………. 

 
โดยท่ีหนังสือส ำนักงำน กพ ท่ีนร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยำยน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ก ำหนดให้ผู้ประเมินประกำศรำยช่ือ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำกในท่ีเปิดเผยให้ทรำบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นกำรยก
ย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรี จึงได้ประกำศรำยช่ือ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินท่ี ๒ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษำยน 
๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  ดังบัญชีรำยช่ือแนบท้ำยนี้ 

 ประกำศ ณ วันท่ี   ๑๗  กขมอำพันธ์  ๒๕๖๓  

                           

    
(นำยสขขประเสริฐ  ทับสี) 

นักวิชำกำรสำธำรณสขขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
สำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ของหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  
ในรอบท่ี ๒  ( ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

ล ำดับ ช่ือ – สกขล ต ำแหน่ง ระดับ 
๑ นำงสำวสขพรรณี  พรำยสี เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสขข ปฏิบัติงำน 
๒ นำยคมศักดิ์       สังขนิมิตร นักวิชำกำรสำธำรณสขข ปฏิบัติกำร 
๓ นำงสำวพรสขดำ     ชูศรี พยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติกำร 
๔ นำยณัฐพัชร์        รข่งเจริญ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๕ นำยทัชชกร         รข่งเจริญ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๖ นำงสำวสรำลี       ทองมำ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๗ นำยไพทูร           ศิลปศร นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๘ นำยบขญธรรม       กล่ินสน นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๙ นำยปฐมพร         บัวลำด เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขข ช ำนำญงำน 

๑๐ นำยนพดล          สขขศรี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขข ช ำนำญงำน 
๑๑ นำงสำววีนำ         ปัญญำณธรรม พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๑๒ นำงสขพิศ              ชข่มจิตต์ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 

 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีมาก ของหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  
ในรอบท่ี ในรอบท่ี ๒  ( ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

ล ำดับ ช่ือ – สกขล ต ำแหน่ง ระดับ 
๑ นำยสขรพล        นวลพลอย นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๒ นำงสำวสำวิตรี    อขทิศ พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๓ นำงสำวกนกอร     พรำหมณ์ช่ืน พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๔ นำงสำวกัญญำอัทร  เขียวชอข่ม นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๕ นำงศรีจันทรำ       จันทร์ช่วง พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๖ นำงสำวกมลทิพย์   แย้มกล่ ำ  นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๗ นำงสำวกนกวรรณ  ทองมำก  พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๘ นำงสำวกำญจนำ    เม่งฟัด พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๙ นำยสมรรถพล     จันทร์แสง นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 

๑๐ นำยพัฒนพงค์   นกเอี้ยงทอง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขข อำวขโส 
๑๑ นำยประเสริฐ      หว่ำงจิตร เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขข ช ำนำญงำน 
๑๒ นำงสำวปำณิศรำ  เท้งศิริ พยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติกำร 
๑๓ นำยสมศักดิ์        คิดอยู่ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๑๔ นำยสมบัติ          ทองเจิม นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๑๕ นำงสำวจันทิมำ   ขลิบสี เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสขข ปฏิบัติงำน 
๑๖ นำงสำวลักขณำ    อินทรำพงษ์  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขข ปฏิบัติงำน 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือกลข่มงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๑๗ กขมอำพันธ์  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : รำยช่ือข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมิน๒  ( ๑ เมษายน 
๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรขปหรือเอกสำรแนบ) : ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรี ประกำศ
รำยช่ือข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินท่ี ๒  ( ๑ เมษายน 
๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link อำยนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมำยเหตข : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
 

(นำยไพทูร   ศิลปศร) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสขขช ำนำญกำร 

  วันท่ี..๑๗  ...เดือน กขมอำพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนขมัติรับรอง 

 
 

                  (นำยสขขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต ำแหน่ง สำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน 

   วันท่ี..๑๗  ...เดือน กขมอำพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นำงสำวศขอณัฏฐ์   โสอณจิรโรจน์ ) 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธขรกำร 

วันท่ี..๑๗  ...เดือน กขมอำพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 



 
 

ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 
 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรีเป็นผู้จัดท ำ

และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 
วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก ำหนดหัวข้อท่ีจะน ำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมส ำคัญ 

ท่ีมำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รำยละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยท่ีมีควำมกระชับ 

ใช้อำษำท่ีเข้ำใจง่ำยและสะกดค ำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link อำยนอก ให้ระบข Link ท่ีอ้ำงอิงหรือน ำมำใช้ในกำรเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค 
ของหน่วยงำน สสอ.แก่งกระจำน 

หมำยเหตข ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
(ผู้รำยงำน) 

ระบขลงลำยมือช่ือผู้ได้รับมอบหมำย 
(เจ้ำของข้อมูล) 

ผู้อนขมัติรับรอง ระบขลงลำยมือช่ือของหัวหน้ำหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออ
แก่งกระจำน 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบขลงลำยมือช่ือผู้ท ำกำร Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เร่ือง  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเด่นและดีมาก 

……………………………………………. 
 

โดยท่ีหนังสือส ำนักงำน กพ ท่ีนร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยำยน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ก ำหนดให้ผู้ประเมินประกำศรำยช่ือ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำกในท่ีเปิดเผยให้ทรำบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นกำรยก
ย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  

ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรี จึงได้ประกำศรำยช่ือ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตขลำคม 
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ดังบัญชีรำยช่ือแนบท้ำยนี้ 

   ประกำศ ณ วันท่ี   ๑๑  มีนำคม  ๒๕๖๓  

                           

 
(นำยสขขประเสริฐ  ทับสี) 

นักวิชำกำรสำธำรณสขขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
สำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ของหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  
ในรอบท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตขลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓   
 

ล ำดับ ช่ือ – สกขล ต ำแหน่ง ระดับ 
๑ นำงสำวสขพรรณี  พรำยสี เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสขข ปฏิบัติงำน 
๒ นำยคมศักดิ์       สังขนิมิตร นักวิชำกำรสำธำรณสขข ปฏิบัติกำร 
๓ นำงส ำรวย        กลีบสขวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๔ นำยณัฐพัชร์        รข่งเจริญ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๕ นำยทัชชกร         รข่งเจริญ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๖ นำงสำวกนกอร     พรำหมณ์ช่ืน พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๗ นำยไพทูร           ศิลปศร นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๘ นำยบขญธรรม       กล่ินสน นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๙ นำยปฐมพร         บัวลำด เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขข ช ำนำญงำน 

๑๐ นำยนพดล          สขขศรี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขข ช ำนำญงำน 
๑๑ นำงสำวสำวิตรี    อขทิศ พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๑๒ นำยสมบัติ          ทองเจิม นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๑๓ นำยสมรรถพล     จันทร์แสง นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 

 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีมาก ของหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  
ในรอบท่ี ในรอบท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตขลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓   
 

ล ำดับ ช่ือ – สกขล ต ำแหน่ง ระดับ 
๑ นำยสขรพล        นวลพลอย นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๒ นำงสำวนนทิชำ  พข่มคง พยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติกำร 
๓ นำงสำววีนำ         ปัญญำณธรรม พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๔ นำงสำวกัญญำอัทร  เขียวชอข่ม นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๕ นำงศรีจันทรำ       จันทร์ช่วง พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๖ นำงสำวกมลทิพย์   แย้มกล่ ำ  นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๗ นำงสำวกนกวรรณ  ทองมำก  พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๘ นำงสำวกำญจนำ    เม่งฟัด พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
๙ นำงสำวพรสขดำ     ชูศรี พยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติกำร 

๑๐ นำงสำวสรำลี       ทองมำ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๑๑ นำยประเสริฐ      หว่ำงจิตร เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขข ช ำนำญงำน 
๑๒ นำงสำวปำณิศรำ  เท้งศิริ พยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติกำร 
๑๓ นำงสขพิศ              ชข่มจิตต์ นักวิชำกำรสำธำรณสขข ช ำนำญกำร 
๑๔ นำงสำวจันทิมำ   ขลิบสี เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสขข ปฏิบัติงำน 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือกลข่มงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มีนำคม  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : รำยช่ือข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี 
๑ ตขลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓  
 รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรขปหรือเอกสำรแนบ) : ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรี 
ประกำศรำยช่ือข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี 
๑ ตขลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓   ตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link อำยนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมำยเหตข : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
 

(นำยไพทูร          ศิลปศร) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสขขช ำนำญกำร 

  วันท่ี..๑๐  ...เดือน มีนำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนขมัติรับรอง 

 
               
                  (นำยสขขประเสริฐ     ทับสี) 
          ต ำแหน่ง สำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน 

   วันท่ี..๑๐  ...เดือน มีนำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นำงสำวศขอณัฏฐ์   โสอณจิรโรจน์ ) 
ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธขรกำร 

วันท่ี..๑๐  ...เดือน มีนำคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรีเป็นผู้จัดท ำ
และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก ำหนดหัวข้อท่ีจะน ำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจควำมส ำคัญ 

ท่ีมำจำกเนื้อหำมีควำมยำวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รำยละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค ำอธิบำย/ค ำบรรยำยท่ีมีควำมกระชับ 

ใช้อำษำท่ีเข้ำใจง่ำยและสะกดค ำให้ถูกต้องตำมอักขระวิธีเหมำะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link อำยนอก ให้ระบข Link ท่ีอ้ำงอิงหรือน ำมำใช้ในกำรเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค 
ของหน่วยงำน สสอ.แก่งกระจำน 

หมำยเหตข ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 
(ผู้รำยงำน) 

ระบขลงลำยมือช่ือผู้ได้รับมอบหมำย 
(เจ้ำของข้อมูล) 

ผู้อนขมัติรับรอง ระบขลงลำยมือช่ือของหัวหน้ำหน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสขขอ ำเออ
แก่งกระจำน 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบขลงลำยมือช่ือผู้ท ำกำร Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยำบำลแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบขรี 

 
 


