
แผนการด าเนนิงานโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วัน /เดือน /ปี สถานที่ กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ านวนจิตอาสาที่
เข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

๑ พฤษภาคม ๖๒ ม. ๖ บ้านหนองจิก ต.วังจันทร์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน ๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านซ่อง  
อบต.วังจันทร์ 

 

๓ พฤษภาคม ๖๒ ม.๙ บ้านน  าทรัพย์ ต.แก่งกระจาน 
และ โรงเรียนบ้านน  าทรัพย์ 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ ๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
อบต.แก่งกระจาน 

 

๕ พฤษภาคม ๖๒ ม.๒ บ้านร่วมใจพัฒนา ต.ป่าเด็ง 
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 

ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง ๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๕ พฤษภาคม ๖๒ ม.๕ บ้านสวนใหญ่พัฒนา ต.ป่าเด็ง ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง ๔๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๗ พฤษภาคม ๖๒ ม.๗ บ้านห้วยสัตว์ใหญ ่ต.ป่าเด็ง 
โรงเรียนและวัด 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๗ พฤษภาคม ๖๒ ม. ๔ บ้านหนองน  าด า ต.ห้วยแม่
เพรียง รพ.สต./อบต./วัด/โรงเรียน 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๖๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรยีน 
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
อบต.ห้วยแม่เพรียง 

 

๗ พฤษภาคม ๖๒ ม.๖ บ้านห้วยไผ่ ต.ห้วยแม่เพรียง 
วัด/โรงเรียน 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ ๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
อบต.ห้วยแม่เพรียง 

 

 

 



แผนการด าเนนิงานโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วัน /เดือน /ปี สถานที่ กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ านวนจิตอาสาที่
เข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

๘ พฤษภาคม ๖๒ ม.๕ บ้านห้วยปลาดุก ต.สองพ่ีน้อง 
โรงเรียน/วัด 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
พัฒนาล าน  า คูคลองในชุมชน 

๘๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.สองพ่ีน้อง  
อบต.สองพ่ีน้อง 

 

๘ พฤษภาคม ๖๒ ม.๕ บ้านด่านโง ต.ห้วยแม่เพรียง 
โรงเรียน/วัด/ศพด. 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
อบต.ห้วยแม่เพรียง 

 

๘ พฤษภาคม ๖๒ ม.๖ บ้านป่าเด็งใต้ ต.ป่าเด็ง 
โรงเรียน/วัด/ศพด. 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๙ พฤษภาคม ๖๒ ม.๑ บ้านป่าเด็งเหนือ ต.ป่าเด็ง 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
พัฒนาล าน  า คูคลองในชุมชน 

๘๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๙ พฤษภาคม ๖๒ ม.๕ บ้านหนองสะแก ต.วังจันทร์ 
โรงเรียน/ศพด. 

ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง ๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านซ่อง 
อบต.วังจันทร์ 

 

๙ พฤษภาคม ๖๒ ม.๑ บ้านสองพ่ีน้อง ต.สองพ่ีน้อง
โรงเรียนและวัด 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
 

๑๐๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.สองพ่ีน้อง 
อบต.สองพ่ีน้อง 

 

๙ พฤษภาคม ๖๒ ม. ๔ บ้านหนองปืนแตก ต.สองพ่ี
น้อง รพ.สต./อบต./วัด/โรงเรียน 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพ่ีน้อง 

 

 

 



แผนการด าเนนิงานโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วัน /เดือน /ปี สถานที่ กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ านวนจิตอาสาที่
เข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

๙ พฤษภาคม ๖๒ ม.๖ บ้านโป่งอิฐ ต.สองพ่ีน้อง 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ ๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพ่ีน้อง 

 

๑๐ พฤษภาคม ๖๒ ม.๓ บ้านมะขามโพรง ต.พุสวรรค์ 
โรงเรียน/ศพด./รพ.สต. 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
พัฒนาล าน  า คูคลองในชุมชน 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
อบต.พุสวรรค์ 

 

๑๐ พฤษภาคม ๖๒ ม.๒ บ้านหนองบัว ต.พุสวรรค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
อบต.พุสวรรค์ 

 

๑๐ พฤษภาคม ๖๒ ม.๑ บ้านพุสวรรค์ ต.พุสวรรค์ 
โรงเรียน/ศพด. 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๒๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
อบต.พุสวรรค์ 

 

๑๐ พฤษภาคม ๖๒ ม.๘ บ้านหนองมะค่า ต.สองพ่ีน้อง พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๒๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพ่ีน้อง 

 

๑๑ พฤษภาคม ๖๒ ม.๓ บ้านถ  าเสือ ต.แก่งกระจาน 
โรงเรียน/ศพด./วัด 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านเขากลิ ง 
อบต.แก่งกระจาน 

 

๑๑ พฤษภาคม ๖๒ ม.๗ บ้านหนองเกตุ ต.แก่งกระจาน ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง ๖๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านเขากลิ ง 
อบต.แก่งกระจาน 

 

 

 



แผนการด าเนนิงานโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วัน /เดือน /ปี สถานที่ กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ านวนจิตอาสาที่
เข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

๑๑ พฤษภาคม ๖๒ ม.๗ บ้านห้วยกระสังข์ ต.สองพ่ี
น้อง 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพ่ีน้อง 

 

๑๑ พฤษภาคม ๖๒ ม. ๑๐ บ้านพุเข็ม ต.แก่งกระจาน ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง ๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
อบต.แก่งกระจาน 

 

๑๑ พฤษภาคม ๖๒ ม.๔ บ้านเสาร์ห้า ต.ป่าเด็ง 
 

ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง ๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๑๑ พฤษภาคม ๖๒ ม.๒ บ้านหนองมะกอก ต.วังจันทร์
โรงเรียน 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านซ่อง 
อบต.วังจันทร์ 

 

๑๔ พฤษภาคม ๖๒ ม.๒ บ้านวังวน ต.สองพ่ีน้อง 
โรงเรียน/ศพด./วัด 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพ่ีน้อง 

 

๑๕ พฤษภาคม ๖๒ ม.๕ บ้านแม่คะเมย ต.แก่งกระจาน 
รพ.สต./โรงเรียน/ศพด./วัด 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
พัฒนาล าน  า คูคลองในชุมชน 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
อบต.แก่งกระจาน 

 

๑๕ พฤษภาคม ๖๒ ม.๓ บ้านวังจันทร์ ต.วังจันทร์ 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๔๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.แก่งกระจาน 
อบต.วังจันทร์ 

 

วัน /เดือน /ปี สถานที่ กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ านวนจิตอาสาที่
เข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

 



แผนการด าเนนิงานโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วัน /เดือน /ปี สถานที่ กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ านวนจิตอาสาที่
เข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

๑๕ พฤษภาคม ๖๒ ม.๗ บ้านสระยายนนท์ ต.วังจันทร์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านซ่อง 
อบต.วังจันทร์ 

 

๑๕ พฤษภาคม ๖๒ ม. ๓ บ้านพไุทร ต.ห้วยแม่เพรียง ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง ๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
อบต.หว้ยแม่เพรียง 

 

๒๓ พฤษภาคม ๖๒ ม.๘ บ้านทุ่งเคล็ด ต.วังจันทร์ 
โรงเรียน 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม/ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนนและไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./ครู/นักเรียน 
รพ.แก่งกระจาน 
อบต.วังจันทร์ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …  เมษายน  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษก อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี 
          ๒.แผนการด าเนินงานโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ -ของอ าเภอแก่ง
กระจาน   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและแผนการด าเนนิ
งานตามโครงการฯ ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 

 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

       วันที่........เดือน เมษายน....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 

ผู้อนุมัตริับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี...........เดือน..เมษายน...........พ.ศ..๒๕๖๒... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณฏัฐ์         โสภณจริโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...........เดือน.เมษายน .พ.ศ. ๒๕๖๒. 

 

 

 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมลูผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำน 



หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพรโ่ดยให้มีใจความส าคญั 

ที่มาจากเนื้อหามคีวามยาวไม่เกิน ๒ บรรทดั 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมคีวามกระชับ 
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 

กับลักษณะรูปแบบข้อมลูแตล่ะชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์.โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
www.kaengkrachan-hotpital.com.... 

หมายเหต ุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผูไ้ดร้ับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัตริับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลู 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/.....................................วันที่         เมษายน   ๒๕๖๒. 
 เรื่อง  ขออนุมัติแผนการด าเนินงานและโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ  
         เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

                ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ก าหนดให้หน่วยงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน (EB ๑๘) นั น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ร่วมกับที่ว่าการอ าเภอแก่งกระจานและส่วนราชการ/องค์กรในพื นที่ จัดท า
โครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่  ๑- ๓๑  พฤษภาคา  ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และ
สร้างเสริมวัฒนธรรมค่านิยมให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนมีคุณธรรมด้านจิตอาสา ตลอดจนยังเป็นการพัฒนา/
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ล าน  า คูคลอง ถนน ฯลฯ 
                   ในการนี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งและ
บุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแผนการด าเนินงานของโครงการฯอย่างพร้อมเพรียง ทั งนี ได้จัดส่งส าเนา
โครงการฯและแผนการด าเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการฯและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 

 

 

                              (นายไพทรู       ศิลปศร) 
                                                               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                             

 

 

 

                                                                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
                                                               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                            รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 

 


