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ค ำสั่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ี  ๑/๒๕๖๓  

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร พัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม 
โรคไข้เลือดออก (ว่ิงไล่ยุง) 

……………………………………………………………. 

       กระทรวงสาธารณสุข ขับเคล่ือนการปฏิรูปท่ีส าคัญได้แก่ ๑) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพโดยเฉพาะการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care System Reform) ๒) การปฏิรูป การ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลดเจ็บป่วยของประชาชน
อย่างบูรณาการ ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” การ
จัดการสุขภาพเชิงรุกเพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทุกครัวเรือน ทุกชุมชน ประชาชนมีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเจ็บป่วย และสร้างชุมชนเข้มแข็ง เน้นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

      ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก(โครงการ
วิ่งไล่ยุง) ของเครือข่ายอ าเภอแก่งกระจาน บรรลุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ พร้อมควบคุมก ากับการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการ “วิ่งไล่ยุง  อ าเภอแก่ง
กระจาน”  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายสุขประเสริฐ  ทับสี  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน            ประธานกรรมการ 
 ๒. นายไพทูร  ศิลปะศร   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง          กรรมการ 
 ๔. ก านันทุกต าบล             กรรมการ 
 ๕. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน            กรรมการ 
 ๖. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง        กรรมการ       
 ๗. ผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ          กรรมการ 
 ๘. ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแก่งกระจาน          กรรมการ 
 ๙. ประธานชมรม อสม. ทุกต าบล           กรรมการ  
 ๑๐. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ สสอ./รพช.         กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสุภาวดี  วาระดี  นักวิชาการสาธารณสุข    กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๒. ประธานชมรม อสม.อ าเภอแก่งกระจาน        กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

/คณะกรรมการ… 
 

 



- ๒ - 
 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมการกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 ๒. สงเสริม/สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย 
 ๓. จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 ๔. ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงาน /ถอดบทเรียน/ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสร้างความยั่งยืน 

 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                   ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๓  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

                                                                ( นายสุขประเสริฐ    ทับสี ) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                              สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  ๐ ๓๒๔๕ ๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๑๔    วันที่    ๓  มกราคม   ๒๕๖๓ 
เร่ือง รายงานการด าเนินการ EB ๕  หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  

 ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ( Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดท่ี ๒ : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักท่ีหน่วยงานเลือก) ท้ังการด าเนินงานตามโครงการและการมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล ตลอดจนการแก้ไขพัฒนาโครงการ  โดยหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานตามภารกิจหลักนั้น 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอแก่งกระจาน  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี 
๗ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติให้มีการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก(โครงการวิ่งไล่ยุง) เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงได้มี
การวางแผนจัดท าโครงการ/ด าเนินกิจกรรม/รายงานผลการด าเนินงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ท้ังนี้ จึงขออนุมัติด าเนินโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้ส าเร็จตามภารกิจ ดัง
รายละเอียดเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่ อโปรดทราบและขออนุญาตเผยแพร่  วาระการประชุม/โครงการ/ค าส่ั ง
คณะกรรมการและเอกสาร  ท่ีเกี่ยวข้อง ทางเว็บไซด์ โรงพยาบาลแก่งกระจาน   www.kaengkrachan-
hotpital.com  ของ สสอ.แก่งกระจานและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน ต่อไป 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์)  
เจ้าพนักงานธุรการ 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต          
          - วาระการประชุม/โครงการ/ค าส่ังคณะกรรมการฯลฯ 
          - เพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป 
 
               (นายไพทูร    ศิลปศร )                                     ควำมเห็นของสำธำรณสุขอ ำเภอ  
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    - อนุญำต 

 
  
                                              (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                                                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                                                  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

      ๓  มกราคม   ๒๕๖๓ 

http://www.kaengkrachan-hotpital.com/
http://www.kaengkrachan-hotpital.com/


                              รำยงำนกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันอังคำร ที ่๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  หอ้งประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวดัเพชรบรุ ี

………………………………………. 
ผู้มำประชุม 
ล ำดับ ช่ือ – สกุล ต ำแหนง่ สถำนที่ปฏิบตัิงำน 

๑ นายสุขประเสริฐ  ทับส ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอ 
แก่งกระจาน 

สสอ.แก่งกระจาน 

๒ นายไพทูร  ศลิปศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แก่งกระจาน 
๓ นางสาวธัญญาภร  จนีป่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี สสอ.แก่งกระจาน 
๔ นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน ์ เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.แก่งกระจาน 
๕ นางสาวสุภาวดี  วาระดี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.แก่งกระจาน 
๖ นายพัฒนพงค์  นกเอี้ยงทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๗ นายรจุ  บุญชัย แพทย์แผนไทย สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๘ นางสาวสุพรรณี  พรายส ี เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๙ นางสาวลักขณา  อนิทราพงษ ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 

๑๐ นางสาววีนา  ปัญญาณธรรม พยาบาลวิชาชพีช านาญการ รพ.สต.บ้านแมค่ะเมย 
๑๑ นายปฐมพร  บัวลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๒ นางศศิธร  บัวลาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๓ นางสุพศิ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านซอ่ง 
๑๔ นางสาวฉวีวรรณ  มะพุก เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านซอ่ง 
๑๕ นายสมบัติ  ทองเจิม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
๑๖ นางสาวสุธาทิพย์  แจ้งเรือง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
๑๗ นางสาวสมพร  ราญไพร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๑๘ นางสาวสิริพรรณ  สดใส พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๑๙ นายจริานวุัฒน์  มนีุช เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๒๐ นางสาวกัญญาภทัร  เขียวชอุ่ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านเขากลิง้ 
๒๑ นางสาวสราลี  ทองมา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๒๒ นางสาวสุภาพร  บุญเสริม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๒๓ นายณัฐพัชร์  รุ่งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.สองพี่น้อง 
๒๔ นางกมลทพิย์  บุษราคัม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.สองพี่น้อง 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๓.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานได้เปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ 
  ๑. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรมช.
สาธารณสุข ได้มีนโยบายใหเ้ชิญชวนประชาชน รณรงค์ชุมชนปลอดยุงลายใน
เดือนมกราคม – มีนาคม ช่วงก่อนการระบาด จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์ก าจัด



แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” 10 
มกราคม 2563 พร้อมกันท่ัวประเทศ  
ทาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้อ าเภอแก่งกระจาน 
เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีก าหนดการ จัด ให้มีกิจกรรม อบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน ช่วงเชา้ และ ช่วงบ่ายประมาณ ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป จะมี
กิจกรรมออกก าลังกาย(วิ่งไล่ยุง) สถานทีจ่ะใช้บริเวณสันเข่ือนแก่งกระจาน และ
เปิดงานบริเวณสนามฟุตบอลของชลประทาน จงึขอมอบหมายงานให้ทุกคน
ด าเนินงานตามหนา้ที ่และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 

ระเบียบวำระที่ ๒  รับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันที ่๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวำระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันที่ ๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวำระที่ ๔    เรื่องแจ้งจำกงำนต่ำงๆ เพื่อทรำบและด ำเนินกำร 
นำยไพทูรฯ สสอ.แก่งกระจำน ๑. นโยบายการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
                                      ด าเนินงานของหน่วยงาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
                                      ตามตัวชี้วัดที่ ๒ : การมีส่วนร่วม ทั้งการด าเนินงานตามโครงการ/การตรวจสอบ 
                                      ติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไขพัฒนาโครงการ โดยในช่วงไตรมาศที่ ๑ ของปีงบฯ 
                                      ๒๕๖๓ (ข้อย่อย EB ๕ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี 
                                     ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ,EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                     เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน,  
                                     EB๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการตามภารกิจ 
                                     ของหน่วยงาน) ซึ่งในไตรมาส ที่ ๑ อ าเภอแก่งกระจาน จะมีโครงการตามภารกิจหลัก 
                                     ของหน่วยงาน ตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่าย  
                                    เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  
                                    โรงพยาบาลแก่งกระจาน จ านวน ๕๐,๒๘๐ บาท ในการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพ 
                                    การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(วิ่งไล่ยุง) จึงขอใช้โครงการนี้เป็นภารกิจหลักของ 
                                    สสอ.แก่งฯในการ ประเมินตามตัวชี้วัด ITA  สถานที่ จัดอบรม ณ  ศาลาประชาคมที่ว่าการ 
                                    อ าเภอแก่งกระจาน และกิจกรรม วิ่งไล่ยุงช่วงเย็น ใช้สันเข่ือนแก่งกระจาน ระยะทางประมาณ 
                                    ๕ กิโลเมตร มีการออกก าลังกาย 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 
                                    จัดเตรียมอาหารว่างเครื่องด่ืม นางสาวสราลี  ทองมา  เป็นประธาน ด้านการต้อนรับแขก/ 
                                    ลงทะเบียน    นางศรีจันทรา  จันทร์ช่วง  เป็นประธาน ด้านหน่วยปฐมพยาบาล  
                                    ทั้งนี้ขอรถพยาบาลของรพ.แก่งกระจาน และ FR มูลนิธิ ดูแลความปลอดภัย ขอก าลังต ารวจ 
                                    และอปพร.แก่งกระจาน ดูแลด้านจราจร 
                                           ๓. มีการจัดท าเสื้อวิ่ง ราคา 200 บาท/ตัว รายได้เข้าชมรม อสม.อ าเภอแก่งกระจาน  
 และให้ อสม. ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อม ประสานหนังสือเชิญไปส่วนราชการ 
 ต่างๆเข้าร่วม 
มติที่ประชุม รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 



 
 
นำยทัชชกรฯ สสอ.แก่งกระจำน ๑. ขอความร่วมมือในการด าเนนิงานวัคซีน โรคหัด ให้ได้ตามเป้าหมาย 
   ๑.๑ เด็กอายุระหว่าง ๑–๑๒ ปีที่ได้รับวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน 
 (MMR) ไม่ครบตามเกณฑ์ 
   ตามแบบ ๐๑ คือ แบบส ารวจประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคหัด  
 (MMR/MR) เด็กอายุระหว่าง ๑–๑๒ ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ 
   ตามแบบ ๐๒ คือ แบบส ารวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด 
 (MMR/MR) เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง ๑–๑๒ ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 ระดับหน่วยบริการ  
   ตามแบบ ๐๓ คือ แบบส ารวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด 
 (MMR/MR) เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง ๑–๑๒ ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 ระดับอ าเภอ  
  ๒. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 พร้อมรายงาน  และท า One Page ส่งทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
น.ส.สุภำวดีฯ สสอ.แก่งกระจำน ๑. ขอข้อมูล อสม. ที่จะอบรมใหม่ ทดแทน แต่ละ รพ.สต. ส่งด่วน เพื่อจะ 
 จัดท าโครงการอบรมเอง โดยใช้งบประมาณ ของรพ.แม่ข่ายฯ 
  ๒. โครงการโชว์ป้าแอนด์ชายนด์ป้า ใน โรงเรียน ตชด. ของป่าเด็งและ  
 ห้วยแม่เพรียง  สสจ.ให้ด าเนินการ เขียนโครงการให้แล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ และด าเนินการf 

ระเบียบวำระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ 

   ไม่มี 
เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๓๐ น. 
 
 
        ลงชื่อ........................................................... 
 (นางสาวศุภณัฏฐ ์ โสภณจิรโรจน)์ 
              ผูจ้ดรายงานการประชุม  
 
 
 

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



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน : .ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.........…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี :      ๙  มกราคม ๒๕๖๓.........................................…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (โครงการวิ่งไล่ยุง)และวาระการประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ  
............................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดท าวาระประชุมตามตัวชี้วัดท่ี ๒ การมีส่วน
ร่วม พัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก (โครงการวิ่งไล่ยุง)พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ ตามเอกสารท่ีแนบมา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................................... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี...๙....เดือน..มกราคม.........พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี....๙.....เดือน..มกราคม..........พ.ศ..๒๕๖๓.... 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 



วันท่ี.....๙........เดือน.มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๓.... 
 

 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(วิ่งไล่ยุง) 
 ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 
 
 

 
 



 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 

 
 



 


