ตั

คำสั่ง สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
ที่ ๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร พัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก (วิ่งไล่ยุง)
…………………………………………………………….
กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการปฏิรูปที่สาคัญได้แก่ ๑) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพให้มี
คุณ ภาพโดยเฉพาะการปฏิ รูป ระบบบริก ารปฐมภู มิ (Primary Care System Reform) ๒) การปฏิ รูป การ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลดเจ็บป่วยของประชาชน
อย่างบูรณาการ ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” การ
จัดการสุขภาพเชิงรุกเพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ประชาชนมีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเจ็บป่วย และสร้างชุมชนเข้มแข็ง เน้นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก(โครงการ
วิ่งไล่ยุง) ของเครือข่ายอาเภอแก่งกระจาน บรรลุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมควบคุมกากับการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “วิ่งไล่ยุง อาเภอแก่ง
กระจาน” ดังต่อไปนี้
๑. นายสุขประเสริฐ ทับสี ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ประธานกรรมการ
๒. นายไพทูร ศิลปะศร ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รองประธานกรรมการ
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง
กรรมการ
๔. กานันทุกตาบล
กรรมการ
๕. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
กรรมการ
๖. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
กรรมการ
๗. ผู้อานวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการ
๘. ประธานชมรมผู้สูงอายุอาเภอแก่งกระจาน
กรรมการ
๙. ประธานชมรม อสม. ทุกตาบล
กรรมการ
๑๐. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ สสอ./รพช.
กรรมการ
๑๑. นางสาวสุภาวดี วาระดี นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. ประธานชมรม อสม.อาเภอแก่งกระจาน
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

/คณะกรรมการ…

-๒คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ส่งเสริมการกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
๒. สงเสริม/สนับ สนุน กิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกควบคู่ไ ปกับ กิจกรรมการ
ออกกาลังกาย
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๔. ร่วมประชุมวางแผนการดาเนินงาน /ถอดบทเรียน/ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๕. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสร้างความยั่งยืน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายสุขประเสริฐ ทับสี )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ๐ ๓๒๔๕ ๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๑๔
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการดาเนินการ EB ๕ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามแบบส ารวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ( Evidence Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กาหนดให้หน่วยงานดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ ๒ : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) ทั้งการดาเนินงานตามโครงการและการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล ตลอดจนการแก้ไขพัฒนาโครงการ โดยหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานตามภารกิจหลักนั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอแก่งกระจาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่
๗ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติให้มีการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก(โครงการวิ่งไล่ยุง) เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จึงได้มี
การวางแผนจัดทาโครงการ/ดาเนินกิจกรรม/รายงานผลการดาเนินงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ทั้งนี้ จึงขออนุมัติดาเนินโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้สาเร็จตามภารกิจ ดัง
รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและขออนุ ญ าตเผยแพร่ วาระการประชุ ม /โครงการ/ค าสั่ ง
คณะกรรมการและเอกสาร ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทางเว็ บ ไซด์ โรงพยาบาลแก่ ง กระจาน www.kaengkrachanhotpital.com ของ สสอ.แก่งกระจานและติ ดบอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ข องสานั กงานสาธารณสุ ขอาเภอแก่ ง
กระจาน ต่อไป
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต
- วาระการประชุม/โครงการ/คาสั่งคณะกรรมการฯลฯ
- เพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป
(นายไพทูร ศิลปศร )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ควำมเห็นของสำธำรณสุขอำเภอ
- อนุญำต
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๓ มกราคม ๒๕๖๓

รำยงำนกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันอังคำร ที่ ๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน อำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี
……………………………………….
ผู้มำประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
สถำนที่ปฏิบตั ิงำน
๑ นายสุขประเสริฐ ทับสี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.แก่งกระจาน
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
๒ นายไพทูร ศิลปศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.แก่งกระจาน
๓ นางสาวธัญญาภร จีนป่อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สสอ.แก่งกระจาน
๔ นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ
สสอ.แก่งกระจาน
๕ นางสาวสุภาวดี วาระดี
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.แก่งกระจาน
๖ นายพัฒนพงค์ นกเอี้ยงทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
๗ นายรุจ บุญชัย
แพทย์แผนไทย
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
๘ นางสาวสุพรรณี พรายสี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
๙ นางสาวลักขณา อินทราพงษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
๑๐ นางสาววีนา ปัญญาณธรรม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
๑๑ นายปฐมพร บัวลาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
๑๒ นางศศิธร บัวลาด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
๑๓ นางสุพศิ ชุ่มจิตต์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านซ่อง
๑๔ นางสาวฉวีวรรณ มะพุก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านซ่อง
๑๕ นายสมบัติ ทองเจิม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านท่าเรือ
๑๖ นางสาวสุธาทิพย์ แจ้งเรือง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านท่าเรือ
๑๗ นางสาวสมพร ราญไพร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
๑๘ นางสาวสิริพรรณ สดใส
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
๑๙ นายจิรานุวัฒน์ มีนุช
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
๒๐ นางสาวกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านเขากลิง้
๒๑ นางสาวสราลี ทองมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
๒๒ นางสาวสุภาพร บุญเสริม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
๒๓ นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.สองพี่น้อง
๒๔ นางกมลทิพย์ บุษราคัม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รพ.สต.สองพี่น้อง
เริ่มประชุมเวลำ ๑๓.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานได้เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ
๑. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรมช.
สาธารณสุข ได้มีนโยบายให้เชิญชวนประชาชน รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลายใน
เดือนมกราคม – มีนาคม ช่วงก่อนการระบาด จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์กาจัด

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” 10
มกราคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ
ทาง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้อาเภอแก่งกระจาน
เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกาหนดการ จัด ให้มีกิจกรรม อบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน ช่วงเช้า และ ช่วงบ่ายประมาณ ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป จะมี
กิจกรรมออกกาลังกาย(วิ่งไล่ยุง) สถานทีจ่ ะใช้บริเวณสันเขื่อนแก่งกระจาน และ
เปิดงานบริเวณสนามฟุตบอลของชลประทาน จึงขอมอบหมายงานให้ทุกคน
ดาเนินงานตามหน้าที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
ระเบียบวำระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องแจ้งจำกงำนต่ำงๆ เพื่อทรำบและดำเนินกำร
นำยไพทูรฯ สสอ.แก่งกระจำน
๑. นโยบายการดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตามตัวชี้วัดที่ ๒ : การมีส่วนร่วม ทั้งการดาเนินงานตามโครงการ/การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไขพัฒนาโครงการ โดยในช่วงไตรมาศที่ ๑ ของปีงบฯ
๒๕๖๓ (ข้อย่อย EB ๕ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ,EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน,
EB๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการตามโครงการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน) ซึ่งในไตรมาส ที่ ๑ อาเภอแก่งกระจาน จะมีโครงการตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน ตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่าย
เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลแก่ งกระจาน จ านวน ๕๐,๒๘๐ บาท ในการดาเนิ นงานโครงการพั ฒนา
ศักยภาพ
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(วิ่งไล่ยุง) จึงขอใช้โครงการนี้เป็นภารกิจหลักของ
สสอ.แก่งฯในการ ประเมินตามตัวชี้วัด ITA สถานที่ จัดอบรม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการ
อาเภอแก่งกระจาน และกิจกรรม วิ่งไล่ยุงช่วงเย็น ใช้สันเขื่อนแก่งกระจาน ระยะทางประมาณ
๕ กิโลเมตร มีการออกกาลังกาย วอร์มอัพ ด้วย คีตะมวยไทย ๑๐ ท่า โดย นักเรียนโรงเรียน
แก่งกระจานวิทยา
๒. ภารกิจมอบหมาย ให้ นายบุญธรรม กลิ่นสน เป็นประธาน ด้านการเตรียมความ
พร้อม/จัดสถานที่ นายปฐมพร บัวลาด ดูแลด้านการประสานงานและความ
ปลอดภัยการจราจร จุดจอดรถผู้เข้าร่วม นางกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม เป็นประธาน ด้านการ
จัดเตรียมอาหารว่างเครื่องดื่ม นางสาวสราลี ทองมา เป็นประธาน ด้านการต้อนรับแขก/
ลงทะเบียน นางศรีจันทรา จันทร์ช่วง เป็นประธาน ด้านหน่วยปฐมพยาบาล
ทั้งนี้ขอรถพยาบาลของรพ.แก่งกระจาน และ FR มูลนิธิ ดูแลความปลอดภัย ขอกาลังตารวจ
และอปพร.แก่งกระจาน ดูแลด้านจราจร
๓. มีการจัดทาเสื้อวิ่ง ราคา 200 บาท/ตัว รายได้เข้าชมรม อสม.อาเภอแก่งกระจาน
และให้ อสม. ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อม ประสานหนังสือเชิญไปส่วนราชการ
ต่างๆเข้าร่วม
มติที่ประชุม
รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ

นำยทัชชกรฯ สสอ.แก่งกระจำน

๑. ขอความร่วมมือในการดาเนินงานวัคซีน โรคหัด ให้ได้ตามเป้าหมาย
๑.๑ เด็กอายุระหว่าง ๑–๑๒ ปีที่ได้รับวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
(MMR) ไม่ครบตามเกณฑ์
ตามแบบ ๐๑ คือ แบบสารวจประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคหัด
(MMR/MR) เด็กอายุระหว่าง ๑–๑๒ ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ
ตามแบบ ๐๒ คือ แบบสารวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด
(MMR/MR) เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง ๑–๑๒ ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
ระดับหน่วยบริการ
ตามแบบ ๐๓ คือ แบบสารวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด
(MMR/MR) เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง ๑–๑๒ ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ
ระดับอาเภอ
๒. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
พร้อมรายงาน และทา One Page ส่งทุกเดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
น.ส.สุภำวดีฯ สสอ.แก่งกระจำน
๑. ขอข้อมูล อสม. ที่จะอบรมใหม่ ทดแทน แต่ละ รพ.สต. ส่งด่วน เพื่อจะ
จัดทาโครงการอบรมเอง โดยใช้งบประมาณ ของรพ.แม่ข่ายฯ
๒. โครงการโชว์ป้าแอนด์ชายนด์ป้า ใน โรงเรียน ตชด. ของป่าเด็งและ
ห้วยแม่เพรียง สสจ.ให้ดาเนินการ เขียนโครงการให้แล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ และดาเนินการf
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๓๐ น.
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

ลงชื่อ...........................................................
(นายไพทูร ศิลปศร)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๗ มกราคม ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : .สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.........…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๙ มกราคม ๒๕๖๓.........................................……………………………………………………………..
หัวข้อ : คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (โครงการวิ่งไล่ยุง)และวาระการประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ
.............................................................................................................................................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดทาวาระประชุมตามตัวชี้วัดที่ ๒ การมีส่วน
ร่วม พัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (โครงการวิ่งไล่ยุง)พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com...............................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร
ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่...๙....เดือน..มกราคม.........พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้อนุมัติรับรอง
(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่....๙.....เดือน..มกราคม..........พ.ศ..๒๕๖๓....

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่.....๙........เดือน.มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๓....
คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(วิ่งไล่ยุง)
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน

