
EB๗ หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงานหรือไม่ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสยซึ่งหมายถึงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ๑๐ แห่ง มีการประชาสัมพันธ์ให้บริการสุขภาพที่มี่คุณภาพและบริการข้อมูล
ด้านสุขภาพ ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ โดย ๑.ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงที่จุดปฏิบัติ
หน้าที่  จุดให้บริการแบบ One Stop service ทั้งในเวลาราชการและวันหยุดราชการ หรือ ๒.มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ติดไว้ภายในอาคาร เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีตารางการให้บริการ ตารางการอยู่
เวรรักษาพยาบาล เหตุด่วนฉุกเฉินติดต่อเจ้าหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์แต่ล่ะบุคคล ๓.สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์ผ่าน Facebook ส านักงาน ๔.จัดท าเอกสารแผ่นพับ 
 มี หลักฐาน คือ 1. ป้ายประชาสัมพันธ์       . 
          2. แผ่นพับ                                                                   

                 ๓. Facebook                                                              
          ๔. ตารางหรือ Work Flow การให้บริการ                             

◻ ไม่มี 
หมายเหตุ :            . 
            . 
๒) มีสื่อประชมสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่างน้อย 4 ช่องทาง)  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสยได้มีโอกาสสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานหลายช่องทางด้วยกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ  

๑. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในเวทีการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ/ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน/ประชุม อสม. 

๒. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน จากเอกสาร/แผ่นพับ 
๓. ทางเสียงตามสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. การเข้าร่วมชี้แจงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเวทีการประชุมกองทุนสุขภาพต าบล/ประชาคา

หมู่บ้านในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
๕. สื่อสารผ่านโครงการออกหน่วยอ าเภอเคลื่อนที่ 
๖. ผ่านทาง Facebook ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 

 มี หลักฐาน คือ 1. วาระการประชุม       . 
          2. แผ่นพับ/One page                                                            

                 ๓. Facebook                                                              
          ๔. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย อปท.                

◻ ไม่มี 
หมายเหตุ :            . 
            . 
 
 

 
๓) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเวปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืนๆ 



หรือไม ่ 
ในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสยและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยการน าเสนอทาง 
facebook ของหน่วยงาน และสื่ออ่ืน ๆ เช่น สรุปผลงานประจ าปี ผลการตรวจนิเทศงาน การประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินมาตรฐานต่าง ๆ เช่น PCA, PMQA, รพ.สต.ติดดาว การสุ่มตรวจประเมินต่าง ๆ เช่น การ
ส ารวจดัชนีความชุกของลูกน้ า แบบส ารวจพฤติกรรมผู้สูงอายุ (LTC) แบบส ารวจคัดกรองต่างๆ เช่น คัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ เป็นต้น การน าเสนอผลงานเด่น เช่น 
ต าบลต้นแบบ OVCCA เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้   

๑. ข้อมูลพื้นฐานประจ าปี 
๒. ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
๓. ข้อมูลการให้บริการ 
๔. ข้อมูลการบริหารทรัพยากร 
๕. ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
๖. ผลงานเด่น/นวัตกรรม 

 มี หลักฐาน คือ 1. Facebook              . 
          2. เอกสารสรุปผลงานประจ าปี                                                   

                 ๓. เอกสารผลการตรวจนิเทศงาน                                                 
          ๔. การประเมินตนเองตามแบบมาตรฐานต่างๆ                                  
                 ๕. ข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา                                         
          ๖. ผลงานเด่น/นวัตกรรม                                                          
 

◻ ไม่มี 
หมายเหตุ :            . 
            . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center 
โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน



หรือไม ่ 
ด้วยบริบทของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย เป็นหน่วยงานบริหาร สนับสนุน ควบคุมก ากับ 

ประเมินผล ให้บริการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ดังนั้นการให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงไม่จ าเป็นต้องมีระบบหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call 
Center เพราะ   

๑. ติดต่อง่าย สะดวกตลอดเวลา 
๒. ไม่คุ้มค่าการลงทุน ค่าใช้จ่ายสูง ไม่เหมาะกับภารกิจที่ปฏิบัติ  
๓. กระทรวงสาธารณสุข มีหลายหน่วยงานที่มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center 

ให้บริการอยู่แล้ว เช่น ๑๖๖๙ เหตุด่วน/อุบัติเหตุ สายด่วนสุขภาพจิต สายด่วน อย. เป็นต้น 
๔. เวลาท าการคือเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ถ้ามีเหตุเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ก็สามารถโทรศัพท์ประสานหาผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และใน

ส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเอง ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
ฟ้ืนฟูสภาพ โดยมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โดยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 16.3๐ – ๑๘.๓๐ น. และวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

⃞ มี หลักฐาน คือ                                 . 

                                                                                         
 

 ไม่มี 
หมายเหตุ : แต่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสยมี               . 
     ๑. Facebook ของหน่วยงาน         

    ๒. สื่อสารทางโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานโดยตรง     
     ๓. ติดต่อสอบถามโยตรง                                                                                  
     ๔. การท าหนังสือขอข้อมูล                                                                                

 



EB7(1) 
มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน หรือไม ่

 
๑.ป้ายประชาสมัพันธ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
๒.ค าสั่งมอบหมายงาน 

 

ค าสั่ง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
ที่      ๕๙ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 

--------------------------------------------------------------------------- 
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าท่ี และความชัดเจนในการรับผิดชอบ

งานทั้งในส านักงาน    และการปฏิบัติงานนอกพื้นที่  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์   จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อและต าแหน่งหน้าที่  ความรับผิดชอบดังนี้   

๑. นายเดชา  วรสาร ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย (นักวิชาการสาธารสุขช านาญการ)   
ปฎิบัติงานแทนสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย  ในกรณีที่สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสยไม่อยู่ ยกเว้นงานบริหารงาน
บุคคล และการงบประมาณ ซึ่งจะมอบหมายเป็นกรณีไป และให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
๑.๒ งานพัฒนาบุคลากร 

  ๑.๓ งานบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ๑.๔ งานการเงิน การบัญชี 
  ๑.๕ งานควบคุมภายใน 
  ๑.๖ งานยาเสพติด 
  ๑.๗ งานกฎหมายสาธารณสุข 
  ๑.๘ งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
  ๑.๙ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. นางเบญจมาภรณ์  สิริโสม ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๒.๑ งานพัฒนาคุณภาพบริการ (PCA) 
๒.๒ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

  ๒.๓ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
  ๒.๔ งานสร้างเสริมสุขภาพ 

๒.๕ งานอนามัยแม่และเด็ก 
๒.๖ งานศูนย์เด็กเล็ก 

  ๒.๗ งานอนามัยโรงเรียน 
  ๒.๗ งานผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  ๒.๘ งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๙ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 
๓. นางสาวดาวรุ่ง  ดอนสมจิตร ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๓.๑ งานยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ 
๓.๒ งานแผนงานและประเมินผล 

  ๓.๓ งานข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศสาธารณสุข 
  ๓.๔ งานประกันสุขภาพ 
  ๓.๕ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
  ๓.๖ งานการจัดการความรู้  ( KM ) 
  ๓.๗ งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
  ๓.๘ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

๔. นางมยุรี  สุวรรณโคตร ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๔.๑ งานระบาดวิทยา 
๔.๒ งานสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่ (SRRT) 
๔.๒ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

  ๔.๓ งานสุขภาพภาคประชาชน 
  ๔.๔ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
  ๔.๕ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  ๔.๗ งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
  ๔.๘ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   
 ๕.นางวรรณภา  ศักดิ์ศิริ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  ๕.๑ งานคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๕.๒ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
  ๕.๓ งานเภสัชสาธารณสุข 
  ๕.๔ งานทันตสาธารณสุข 
  ๕.๕ งานสุขภาพจิต 
  ๕.๖ งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๗ งานนิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
  ๕.๘ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖. นางสาวกานต์พิชชา  กาญจันดา ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
๖.๑ งานธุรการ 
๖.๒ งานประกันสังคม 

  ๖.๓ งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 
  ๖.๔ งานประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
  ๖.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    



 
๗. นางหนูพร  รัตน์อนันต์ ต าแหน่ง  พนักงานท่ัวไป  ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๗.๑ งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 
๗.๒ งานดูแลความเรียบร้อยท่ัวไปของส านักงาน 

  ๗.๓ งานประสานหนังสือระหว่างหน่วยงานราชการ 
  ๗.๔ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและส่งผลประโยชน์
สูงสุด  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง ณ วันที่    ๑    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

              

 

                               ( นางอ าพร  อนุทัย ) 
             สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
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"ประชาชนชนชาวกมลาไสย สุขภาพดี มีอายุยืนยาว ในปี
พ.ศ.  2564” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑๐ แห่ง 
 รับผิดชอบ ๘ ต าบล 
 จ านวน ๑๑๑ หมู่บ้าน 
 ประชากร ๗๐,๕๐๑ คน 
 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สสอ. ๘ คน 
 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รพ.สต. ๘๓ คน 
 
 
 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
2. ด าเนินงานและประสานงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที่ 
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
4 . ป ฏิ บั ติ ง าน ร่ วม กั บ ห รือ สนั บ สนุ น การ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ าเภอ-สาธารณสุขอ าเภอ-ผอ.รพ. 
นายก อบต.-ครู ร่วม MOU 

 
 
 

 
 

รณรงค์ต าบลต้นแบบ OVCCA 

 
 
๑. กรณีวันราชการ 
 โทร. ๐๔๓-๘๙๙๕๕๕ 
 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
๒. กรณีวันหยุดราชการ 
 สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 โทร ๐-๘๙๘-๖๓๕-๗๔๑ 
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 โทร ๐-๙๓๓-๒๙๒-๕๕๙ 
 Email : kamalasai๕@gmail.com 
 หรือที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง
ใกล้บ้าน 
 

แผนที่อ าเภอกมลาไสย 

ส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

วิสัยทัศน์ 

ข้อมูลทั่วไป 

บทบาทหน้าที่ 

ผลงานเด่น “ต าบลต้นแบบ OVCCA” 
เขตสุขภาพที๗่ 

ช่องทางขอรับค าปรึกษา รับเรื่องร้องทุกข์ 

ติดต่อประสานงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

mailto:Email%20:%20kamalasai๕@gmail.com


 
 
 

 
 
 

 
 
“...คนกมลาไสย... 
 ไม่โกงกิน 
  รักแผ่นดินเกิด 
   เชิดชูสถาบัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   โต๊ะประชาสัมพันธ์         กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
๑. กรณีวันราชการ 
 โทร. ๐๔๓-๘๙๙๕๕๕ 
 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
๒. กรณีวันหยุดราชการ 
 สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 โทร ๐-๘๙๘-๖๓๕-๗๔๑ 
 ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 โทร ๐-๙๓๓-๒๙๒-๕๕๙ 
 Email : kamalasai๕@gmail.com 
 หรือที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุก
แห่งใกล้บ้าน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ตั้ง 
 ถนนสัญจรราชกิจ ต าบลกมลาไสย อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐ 
โทร ๐๔๓-๘๙๙๕๕๕ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย ค าขวัญอ าเภอกมลาไสย ช่องทางขอรับค าปรึกษา รับเรื่องร้องทุกข์ 
ติดต่อประสานงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

เป็นหน่วยงานน าร่อง สสอ.ต้นแบบด้าน ITA  

mailto:Email%20:%20kamalasai๕@gmail.com


 
 
"ประชาชนชนชาวกมลาไสย สุขภาพดี มีอายุยืนยาว ใน
ปีพ.ศ.  2564” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑๐ แห่ง 
 รับผิดชอบ ๘ ต าบล 
 จ านวน ๑๑๑ หมู่บ้าน 
 ประชากร ๗๐,๕๐๑ คน 
 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สสอ. ๘ คน 
 มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รพ.สต. ๘๓ คน 

 
 

1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
2. ด าเนินงานและประสานงานสาธารณสุขใน

พ้ืนที ่
3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุขในพ้ืนที ่
4. ปฏิบั ติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ าเภอ-สาธารณสุขอ าเภอ-ผอ.รพ. 
นายก อบต.-ครู ร่วม MOU 

รณรงค์ต าบลต้นแบบ OVCCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตรวจอัลตาซาวด์ 

แผนที่อ าเภอ 

บทบาทหน้าที่ 

ผลงานเด่น “ต าบลต้นแบบ OVCCA”  
เขตสุขภาพที่๗ 

วิสัยทัศน์ 

ข้อมูลทั่วไป 



บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐ 
ที่      กส ๐๓๓๒/042                      วันที่   6  พฤศจิกำยน  ๒๕60 
เร่ือง   ขออนุมัติประชำสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงำนและงำน ITA 
 
 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย  
 

 ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย ได้จัดท ำข้อมูลหน่วยงำนและงำน  ITA ของส ำนักงำน
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบแล้วแล้ว  
 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นที่ทรำบโดยทั่วกัน จึงมีควำมประสงค์ขออนุมัติประชำสัมพันธ์ข้อมูล
หน่วยงำนและงำน ITA ของส ำนักงำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
มีรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบเรียนมำพร้อมนี้  
                                                         

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
 (นำยเดชำ วรสำร) 
                                                          ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย  
 
 
 
 

ค ำสั่ง สำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย 
   /   ⃞  อนุมัต ิ
       ⃞  ไมอ่นุมัติ 
 
 
        (นำงอ ำพร อนุทัย) 
   สำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย  
 



 
 
 
 

 6  พฤศจิกายน  ๒๕60 
 

เรื่อง   แจ้งบทบาทอ านาจหน้าที่ สสอ./รพ.สต. 
 

เรียน   นายกเทศมนตรี/นายก อบต./ผอ.ร.ร./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน อสม. ทุกแห่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทบาทอ านาจหน้าที่ สสอ./รพ.สต.  จ านวน 1 ฉบับ 
 

 ด้วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย ได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
จ านวน ๑๐ แห่ง ได้จัดท าเอกสารเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ด้านสุขภาพ  

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือผู้แทน ในการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ด้านสุขภาพ มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                    
 (นางอ าพร อนุทัย) 
 สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป  
โทร ๐ ๔๓๘๙ ๙๕๕๕ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกมลำไสย 
อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐ 

ที่  กส ๐๓๓๒/118 



แบบสรุปผลการด้าเนินงานการก้าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี 
ชื่อโครงการ กิจกรรม ผลการด้าเนินงานเชิงปริมาณ ผลการด้าเนินงานเชิงคุณภาพ ปัญหา/อุปสรรค โอกาสพัฒนา 

 1. ลดการติดเชื อพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน ้าดี 
2. ลดปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื อ
ต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน ้าดี 
3. เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิด
พฤติกรรม “ไม่กินปลาดิบ” 
4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงให้ลด ละ เลิก การ
บริโภคปลาดิบ 

- คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
เป้าหมาย ๑,๘๖๔ คน 
ผลการด้าเนินงาน๑,๗๙๗คน 
(ร้อยละ ๙๖.๔๑) 
- ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ 
OV ๙๑๒ คน  
ตรวจพบไข่พยาธิ OV ๙๗คน 
(ร้อยละ ๑๐.๖๔ ) 
- ตรวจอัลตราซาวด์....ราย  
พบความเสี่ยง......ราย 
(ร้อยละ...........) 
- อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒๕๐ คน (ร้อยละ 100) 
- บรรจุหลักสูตรการสอนครบ  
๔ โรงเรียน 

- จัดตั งคณะกรรมการ DHS 
การก้าจัดพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน ้าดี 
- ลงนาม MOU ว่าด้วยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ใน
การก้าจัดพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน ้าดี 
- ประชาคมผู้น้า 
ผู้ประกอบการรถดูดส้วม 
ชุมชน อสม. อบต. ครู รพ.
สต. สสอ. รพ.ชุมชน การ
ก้าจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม 
- นวัตกรรม 
.... 

1. การประสานงามและการ
สื่อสารกับทีมส่วนกลาง 
สสจ.กส., สคร.7 Cascap 
มข. 
- แบบกรอกข้อมูลโดยเฉพาะ
แบบค้ายินยอมมีปัญหามาก 
ลงไม่ครบ เซ็นชื่อไม่ถูก ลงชื่อ
เต็ม 
- การบันทึกข้อมูล ลงใน 
Cascap มีหลายขั นตอน 
- การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 
จากหมู่บ้านเดียวเป็นหลาย
หมู่บ้าน 
- การนัดหมายมีการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ทบทวนกระบวนงานก่อน
ด้าเนินการ และสื่อสารให้
เจ้าหน้าที่ในพื นที่และ
ประชาชนทราบก่อนว่าจะท้า
อะไร อย่างไร  
2. การประชาคมสิ่งแวดล้อม 
- การทิ งสิ่งปฏิกูล 
- การสร้างบ่อบ้าบัด 
- การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน 
- การท้าความเข้าใจกับ
ประชาชนและผู้ประกอบการ
รถดูดส้วม 

 


