
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  โทร 0 7549 1192                                       

ที ่  - วันที ่   12     ธันวาคม   2562 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและหนวยบริการ 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตนเรื่อง 
ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสํานึก ปองกัน 

ปราบปราม และเครือขาย) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง 
และมีประสิทธิภาพผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
โดยใหมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการปองกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในงานดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ขอเท็จจริง 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน จึงไดจัดทําคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ

บุคคลและหนวยบริการเพื่อเปนแนวทาง การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและ
หนวยบริการของขาราชการและหนวยงานในสังกัด 

  ขอพิจารณา 
 เพื่อใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน และหนวยงานในสังกัด มีแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการที่เหมาะสม และใหเปนไปตามนโยบายในการกํากับดูแลองคการที่ด ีและตรวจสอบได 

 ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศ ใชคูมือการประเมินผล

ปฏิบัติราชการและขออนุญาตนําประกาศขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

       
   

                              
  
                  (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                  
 
                
                                                         

   

             

 

                       
  

    

ชอบ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

12 ธ.ค. 62 
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รายงานการประชุมราชการบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
ครั้งท่ี 3 / ๒๕63 

วันที่  4 ธันวาคม  2562 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกองเสา อําเภอนาบอน 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

กอนประชุม ผอ.รพ.สต.บานกองเสา กลาวตอนรับ เจาหนาที ่
เริ่มประชุมเวลา 09.15 น. 

ประธาน สสอ.นาบอน กลาวเปดประชุม ผช.สสอ.ติดราชการ ตรวจสถานประกอบการ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ขอขอบคุณ จนท.สธ.และ อสม.ที่รวมบริจาคโลหิต 
1.2 การจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 มี 2 ชวงเชา ชวงเชา 07.30 น.

ทําบุญตักบาตร ชวงสาย 09.30 น. ถวายพานพุมดอกไม ณ ศาลาประชาคมอําเภอนาบอน 
1.3 คําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2562 ให จนท.ขาราชการทุกทาน มาเซ็นชื่อรับที่ 

สสอ.นาบอน ไดดีเดน (3.00 ขึ้นไป) หมดทุกคน ซึ่งรอบหนาฐานเงินเดือนนาจะลดลง เนื่องจากมีขาราชการ
เกษียณ และลาออก 

1.4 คําสั่งอนุญาตใหขาราชการ ออกจากราชการ นายสมคิด เอียดแกว ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแกวแสน มีผลตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1.5 แผนปฏิบัติการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ      
วัดเทวสิทธิ์ ม.6 ต.นาบอน ชวงบายดําเนินกิจกรรมจิตอาสา 

- การดําเนินจิตอาสา รพ.สต.ดําเนินการตามแผนดวย หรือรวมกิจกรรมกะทองถิ่น กํานัน 
ผูใหญบาน เนนย้ําเรื่องการแตงกาย เรียบรอย 

- จิตอาสา วปร.904 เปลี่ยนชื่อ จิตอาสาพระราชทาน 
1.6 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ ลดรับลดใชถุงพลาสติก เริ่มใช 1 มกราคม 2563 เนนใช

ถุงผา มาเอง 
  1.7 ปญหาผูปวยจิตเวชในชุมชน ตอนนี้อยูในระบบ 3,000 กวาคน ซึ่งยังไมอยูในระบบอีก
มากมาย ปญหาจิตเวช วัยรุน ยาเสพติด เสพน้ํากระทอม ฝากพื้นท่ีดําเนินการจัดทําทะเบียนไวใหชัดเจน 
  1.8 นโยบายกัญชา ตอนนี้นํามาใชออกฤทธิ์ที่มีประโยชนทางการแพทย เรื่องการปลูก หรือ
ทํากิจกรรมอยางอ่ืนยังไมมี ใชทางดานอื่น 
  1.8 นโยบายปฐมภูมิ ป 63 ของผูตรวจราชการ มี 3 เรื่อง 
  1. รพ.สต.ติดดาว ที่ไหนผานแลวใหดําเนินการเรื่อง Module ระดับจังหวัดตอนนี้ดําเนินการ
ลงพื้นที่อําเภอสิชล เรียบรอยแลว 
  2. อสม.ดีเดน ปนี้อําเภอนาบอน ยังไมสง ระดับจังหวัดดําเนินการชา 
  3. PCC จังหวัดและกระทรวง ใหอําเภอจัดทําแผน 10 ป โดยเริ่ม ป 2564 จะเริ่มที่
โรงพยาบาลนาบอน PCC กลุมแรกใชพื้นที่แกวแสน นาบอน วางแผนไว 2 ที่ PPC หนองด ี
     - การบริหารจัดการเงิน QOF CUP นาบอน ยังไดถึงป 2559 ซึ่งตอนนี้ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ งวด 4 แลว  
  1.9. แนวทางการตรวจราชการป 2563  และประเด็นที่ นพ.สสจ.ติดตาม ในวันประชุม
ผูบริหาร คปสจ. คือ เรื่องกลุมวัย การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาตอกระจก ภาวะซึมเศรา CVD 
risk ปญหาวัยทํางาน 
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     - ทานปลัดอาวุโสอําเภอนาบอน ไดรับคําชมจากทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ เรื่องการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
  1.10 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ไดรับแนวทางการขับเคลื่อน ป 2563 และการ
นําเสนอเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดย อบต.แกวแสน ไปนําเสนอระดับเขต ที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
  1.11 การติดตามตัวชี้วัดป 2563 ใหผูรับผิดชอบแตละงาน ชวยกันดูแลใหไดตามเปาหมาย 

1.12 การจัดทําแผนปฏิบัติงานจิตอาสาของ รพ.สต. ป 2563 อําเภอนาบอน ดําเนินการ
จัดสงใหจังหวัดเรียบรอยแลว เพิ่มเติมในสวนรายงาน ที่ตองรายงานกิจกรรมทุกเดือน  

1.13 การพัฒนาระบบงาน HHC ยังตองมีการสรุปกันอีกรอบ 
1.14 การพัฒนางาน รพ.สต.ติดดาว Moduel การจัดทีมดูแล รพ.สต.ใดมิได ปลูกสมุนไพร 

ขอใหดําเนินการ  
1.15 แนวทางการตรวจราชการ ป 2563 

  - มีการปรับเปลี่ยน 3 รูปแบบ Agenda Base ,Functional Base ,Area Base กําหนดการ
ตรวจราชการจังหวัดละ 2 วัน แบงเปน 2 ทีม 1 ทีมผูตรวจราชการ 2 ทีมนิเทศ 

วันแรก  
1 ทีมผูตรวจราชการ (นําทีมโดย สธน.) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม คปสอ. 2 แหง (จับฉลาก) 
ชวงเชา  คปสอ. 1 แหง/รพ.สต.1 แหง   ชวงบาย คปสอ. 1 แหง/รพ.สต.1 แหง 
การนําเสนอ ผลงานของ คปสอ.และรพช. 
- ผลงานเดนหรือนวัตกรรม ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
- ผูบริหารใหขอคิดเห็นและเสนอแนะ 
- ตรวจเยี่ยมแผนกตางๆ โรงพยาบาล  
ตรวจเยี่ยม รพ.สต.   
- ผลงานเดนหรือนวัตกรรมของ รพ.สต. 
- ผูบริหารใหขอคิดเห็นและเสนอแนะ 
2 ทีมผูนิเทศ แบงกลุมเก็บขอมูลตาม 7 ประเด็น ณ หองประชุม สสจ. 
ชวงเย็น รวมเวทีสรุปและนําเสนอสิ่งดีๆ จากการลงเยี่ยมเสริมพลังในพื้นท่ี 
วันที่สอง  
ชวงเชา   
1 ทีมผูตรวจราชการ และ ทีมสาธารณสุขนิเทศ (แบง 2 ทีม) ลงตรวจเยี่ยม รพ. 2 แหง 
การนําเสนอ 
- ผลงานเดนหรือนวัตกรรม ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
- ผูตรวจราชการ /สาธารณสุขนิเทศ ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะ 
- ตรวจเยี่ยมแผนกตางๆ โรงพยาบาล  
2 ทีมผูนิเทศ เตรียมขอมูล วิเคราะห สรุปการตรวจฯ 
ชวงบาย พรอมกัน ณ หองประชุม สสจ.นศ. 
- นําเสนอผลงานจังหวัด โดย ผชชว. 
- สรุปประเด็นการตรวจฯ โดย ผูแทนผูนิเทศจาก 7 ประเด็น 
กําหนดตรวจราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 
1.16 การปรับโครงสรางลูกจางเงินนอกงบประมาณ 
1.17 การเบิก ฉ 11 ใหอยูในดุลพินิจของ ผอ.รพ.สต. โดยไมเปนภาระเงินบํารุง ใหทุกหนวย

บริการ พยายามหางบประมาณเพิ่มเติม ,การเบิก ฉ 11 ของพนักงานกระทรวงใหแนบคําสั่งทุกครั้ง 
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1.18 มติ ครม.ใหวันที่ 30 ธันวาคม เปนวันหยุดราชการ 
1.19 งบกองทุน แตละหนวยบริการไดประสานกะ อบต.แลวดําเนินการกันบางหรือยัง 
1.20 การประเมิน ป 63 แบงเปน 3 กลุม 1.ขาราชการ 2. พกส. 3.ลูกจางเงินบํารุง 

ระเบียบวาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖3 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
                     - ที่ประชุมรับรอง – 

ระเบียบวาระที่ 3 จากกลุมงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
๓.1 กลุมงานบริหาร (นายสุทธิพันธ ลิ่มพรรณ)  
- ติดราชการตรวจสถานประกอบการ 

    ๓.2 กลุมงานสนับสนุนวิชาการ (นายวีระศักดิ์ ประดาศักดิ์) 
3.2.1 เรื่องตัวช้ีวัดอําเภอนาบอน 

  - ป 2563 ตัวชี้วัดระดับอําเภอ 65 ตัวชี้วัด 100 คะแนนเต็ม มีการปรับลด/เปลี่ยนตัวชี้วัด
บางตัว ในสวนการประเมินแตละสายงาน รบกวนขอใหดําเนินการเลือกใหเสร็จ โดยอางอิงจากเลมสีชมพู การ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคล เหมือนปกอน ที่ผานมา         
  -ชี้แจง รายละเอียด คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการป 2563 การกํากับติดตาม และ
รายงานผลตามรายละเอียดคูมือทีไ่ดแจงเวียนทุกหนวยบริการ                

๓.3 กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
   3.3.1 สถานการณโรคไขเลือดออก อําเภอนาบอน เปนอันดับ 5 เนนย้ําเรื่องการสํารวจ

ลูกน้ํายุง สงรายงานดวย 
   3.3.2 เรื่องงานระบาดวิทยา ไขไมทราบสาเหตุ โรคเลปโตสไปรโรซีส มีเสียชีวิตจากพ้ืนที่ 

ตําบลละลาย อําเภอฉวาง 
   3.3.3 ปญหาโรคจากสัตว จังหวัดนครศรีธรรมราช หามเคลื่อนยาย (เขตเฝาระวังพื้นที่) 

มือ เทา ปาก 
   3.3.4 การดําเนินงานสารสนเทศและการสื่อสาร 
       - ขอความรวมมือตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลทรัพยากรสุขภาพผานระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอรเน็ต(GIS health) http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php 
      1. ขอมูลทั่วไป ใสรูปภาพของหนวยงาน และรูปภาพของหัวหนาหนวยงาน 
      2. จัดเก็บขอมูลบุคลากร และครุภัณฑการแพทย ณ ปจจุบัน 
      3. ขอมูลการใหบริการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
          บันทึกขอมูลใหแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2562 
   3.3.5 การดําเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรัง 
   - การดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งสําไสใหญ  ป งบประมาณ 2563 (Fit Test) 

กลุมเปาหมายประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ อายุ 50 – 70 ป สปสช.เขต 11 สุราษฎรธานี จัดสรร
เปาหมายบริการตรวจคัดกรอง อําเภอนาบอน จํานวน 517 ราย สวนจะดําเนินการในชวงเวลาใดรอประสาน
แมขายในการดําเนินการจัดซื้อชุดตรวจ จะนํามาชี้แจงอีกครั้ง 

   - ขอเชิญรวมอบรม ใหความรูโครงการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพของชุมชน
บูรณาการงาน พชอ.  กลุมเปาหมาย ประชาชนที่สนใจเรื่องการออกกําลังกาย และสามารถถายทอดแก ผูอื่นได 
หมูบาน ละ 2 คน 34 หมูบาน 68 คน จัดอบรม 2 วัน วันที่ 19 - 20 เดือน ธันวาคม 2562 ณ ศาลา
ประชาคม ที่วาการอําเภอนาบอน 

   3.3.6 การดําเนินงานทันตสาธารณสุข 



~ ๔ ~ 

 

   - สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการ แปรงฟนในเด็ก
นักเรียน ผานการประกวดเพลงประกอบทาเตนสงเสริมทันตสุขภาพ เพื่อสรางกระแสใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการแปรงฟน และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่ดี ขอความรวมมือประชาสัมพันธให
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ รวมสงผลงานเพลงเขารวมประกวด ไปยังศูนยอนามัย ที่ 11 ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2563 

3.3.6 การดําเนนิงานสาธารณภัย 
- แ น ว ท า งก าร เฝ า ร ะ วั งป อ งกั น อุ บั ติ เห ตุ ท า งถ น น  เท ศ ก าล ป ให ม  2563  

(ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) ภายใตแนวคิด“ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” 
มาตรการสําคัญ 6 ดาน ประกอบดวย 
(1) การลดปจจัยเสี่ยงดานคน       
(2) การลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม 

                        (3) การลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ  
(4) การชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ **ดานสาธารณสุข 
(5) ความปลอดภัยทางน้ํา   
(6) การดูแลความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ชี้แจงการดําเนินงาน QOF PPA PPB 

 
 



~ ๕ ~ 

 

   
 

 
 

 
 



~ ๖ ~ 

 

 
ระเบียบวาระที ่5 เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมม-ี 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ จาก รพ.สต. 
   6.1 จากใจ ผอ.รพ.สต.บานแกวแสน ขอบคุณทุกทานที่ชวยกัน รวมงานสาธารณสุข 
  6.2 เลาเรื่อง บรรยากาศการลงเยี่ยมบาน ของทีมสหวิชาชีพ สถานพยาบาลและการ
ใหบริการแตที่ไมเหมือนกัน 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ ชี้แจงตัวช้ีวัดอําเภอนาบอน และเลือกตัวชี้วัดแตละกลุม 
  7.1 ผอ.รพ.สต.               บังคับ 4.1 ,4.9      เลือก 4.11 ,4.13 ,4.15 
  7.2 นักวิชาการสาธารณสุข  บังคับ 1.22 ,4.17 เลือก 2.6 ,4.16 ,1.29 
  7.3 พยาบาลวิชาชีพ         บังคับ 1.14 ,2.3    เลือก 1.12 ,1.13 ,2.8 
  7.5 เจาพนักงานสาธารณสุข บังคับ 1.1 ,1.20   เลือก 1.2 ,1.3 ,1.16 
  7.5 ทันตสาธารณสุข  ตามที่มีในตัวชี้วัด 2563   เลือกมา 5 ตัว 
 
   
 
 

                     เลิกประชุมเวลา  15.23 น 
        นายอนันต รอดสั้น     บนัทึกการประชุม 

นายอนันต รอดสั้น     ตรวจ/ทาน 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กลุมงานบรหิาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน                                         

ที ่  นศ 1032 /ว404 วันที ่       13   ธันวาคม   2562 

เรื่อง   คูมือมาตรฐานการปฏิบัติราชการและมารฐานการปฏิบัติงาน 

เรียน  ผูอํานวยการรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และกลุมงาน ในสังกัด 

ตามที่ กลุมงานบริหาร  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและมารฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ : ดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) นั้น  

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นาบอน ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ กลุมงานบริหาร  จึงไดขอนําสงคูมือการปฏิบัติราชการและมารฐานการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ  เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563  ตาม
รายละเอียดที่แนบมาพรอมนี ้                                                   

จึงเรียนมาเพ่ือมทราบ  
 
 
               
        (นางณิชมน  รัตนคช) 
     สาธารณสุขอําเภอนาบอน    

              
 
  
       
                  
 
                                                                



     บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน     โทร 0 7549 1192  

ที ่                                       วันที ่   12    มีนาคม   2563            

เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามคูมือหรือ  
            มาตรฐานการปฏิบัติงานและขออนุญาตนําขอมูลเผยแพรในเว็บไซต 

เรียน สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA) ในเรื่อง 
การมีผลประโยชนทับซอน ถือวาเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน 
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจซึ่งเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง 
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน และเปนไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินมาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต คือ การปลูกจิตสํานึก การปองกัน การปราบปรามและสรางเครือขายมุงเนน 
การปองกันการทุจริตผานกระบวนการประเมินคุณธรรมเละความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน จึงมีการ
จัดทํากรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนภายในดานการปฏิบัติงาน การใหบริการ การจัดซื้อจัดจาง
ของหนอยงาน ที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน  

  โครงการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 กําหนดใหหลักฐาน 
เชิงประจักษ Evidence – dased Integrity and Transparency Assessment : EBIT มีกํากับติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานตามกรมแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน ของสํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอนาบอน 

  เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ EB 25 จึงมีกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน
การกํากับติดตาม ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ในการนี้ การดําเนินงานตามกรอบแนวทางดังกลาว สามารถปฏิบัติงานเปนไปตามกรอบและ 
ยังไมพบปญหา ในการปฏิบัติงาน ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการตอไป  
   
       
 

          (นายสุทธิพันธิ์ ลิ่มพรรณ) 
          เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  

   
 

- ทราบ/อนุญาตเผยแพร 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

12  ม.ีค. 63 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป : 17 ธันวาคม ๒๕๖2 
หัวขอ: การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาที่ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและหนวยบริการ
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Linkภายนอก: www.phonabon.go.th  (เมนูหลัก หองปฏบัติการสุขภาพ) 
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....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                         17 ธันวาคม ๒๕๖2       17 ธนัวาคม ๒๕๖2       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

17 ธันวาคม ๒๕๖2 
  

 


