
       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  

ท่ี  ขก 1332/17๖        วันที่    ๑๔  มีนำคม  2564 

เร่ือง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนและพัฒนำคุณภำพชีวิต(พชอ.)             
อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ปงีบประมำณ 256๕  และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ ของ
หน่วยงำน 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
   

ตำมท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ได้ด ำเนินกำรประชุม อบรม ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำ
แผนงำน/โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนและพัฒนำคุณภำพชีวิต(พชอ.) อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ปีงบประมำณ 256๕ วันท่ี 1๐ มีนำคม 256๕ เวลำ  09.00 น. ณ ห้องประชุมท่ีว่ำกำรอ ำเภอแวงน้อย แล้วนั้น 

 

บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงำนฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ได้สรุปรำยงำนกำรประชุม
ประชำคมแสดงควำมคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
ผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำนต่อไป 

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบรำยงำนกำรประชุม และอนุมัติรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ขึ้นเว็บไซด์
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ต่อไป 

 
 

 (สำยัน  ภำคโภไคย) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
ค ำส่ัง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

           -  ทรำบ 
-  อนุมัติ น ำขึ้นเผยแพร่ Web Site  
 
 

    (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
 สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
พ.ศ. 256๕ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย.. 
วัน/เดือน/ปี :   ๑๔  มีนำคม 256๕....................................... 
หัวข้อ: ..ขอเผยแพร่ค ำส่ังและประกำศ เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซด์ของหน่วยงำน 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต(พชอ.) อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมำณ 256๕  

2. Linkภำยนอก: .... https://www.wnssokk.go.th/ 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..สำยัน  ภำคโภไคย..) (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
ต ำแหน่ง ...นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

วันท่ี...๑๔...เดือน. มีนำคม...พ.ศ. ..256๕.......       วันท่ี...๑๔...เดือน. มีนำคม...พ.ศ. ..256๕....... 
  

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล) 

ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร ์
                                       วันท่ี...๑๔...เดือน. มีนำคม...พ.ศ. ..256๕....... 

 



 
เริ่มประชุมเวลำ  ๐๘.๓๐ น. 
ระเบียบวำระท่ี ๑ ประธำนแจ้งให้ทรำบ 

ขอเชิญทุกท่ำนมำประชุมในวันนี้ และประธำนมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทุกท่ำนทรำบเพื่อร่วมกันแสดงควำม
คิดเห็นตลอดจนขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ดังนี้ 
 ตำมท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ได้ด ำเนินกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต(พชอ.) อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมำณ 256๕  โดยมีวัตถุประสงเพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพของประชำชนอ ำเภอแวงน้อย 
 

 บัดนี้ผู้รับผิดชอบงำนฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ขอสรุปรำยงำนผลดังต่อไปนี้ 
๑. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม วันท่ี ๑๐  มีนำคม ๒๕๖๕  จ ำนวน ๑๙ คน ซึ่งเป็นคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนระดับอ ำเภอ 
๒. เจ้ำหน้ำท่ีจำกเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ จ ำนวน ๙ คน ท ำหน้ำท่ีเป็นพี่เล้ียงประสำนกำรด ำเนินงำน

และติดตำมผล 
๓. งบประมำณท่ีใช้ในโครงกำร จำกงบเงินบ ำรุงส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมำณ 

๒๕๖๕  
กิจกรรมคร้ังที่ ๑ 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน ๒,๑๐๐  บำท   เพียงพอต่อผู้เข้ำอบรม 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม จ ำนวน ๙๐๐  บำท   เพียงพอต่อผู้เข้ำอบรม 

๔.       ปัญหำ – อุปสรรค – ข้อเสนอแนะ 
-  กำรเดินทำงบำงท่ำน เดินทำงไม่สะสวก 
-  ควรมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง หรือตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้

เกิดควำมต่อเนื่องและยั้งยืน 
-  ควรมีกำรสร้ำงแกนน ำ/คณะกรรมกำรด ำเนินงำนในระดับต ำบล เพื่อท ำหน้ำท่ีผลัดเปล่ียนกัน

อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕.       ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณผ่ำนเว็ปไซต์ของหน่วยงำนต่อไป 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขออนุมัติผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ขึ้นเว็ปไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอแวงน้อย ต่อไป    
   
      ( สำยัน  ภำคโภไคย )  ผู้บันทึกรำยงำนประชุม 

 
นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ 
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงนอ้ย 


