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บนทึกซ้อความ

ส่วนราชการ กสุ่มงานคุ้มครอง#บริโภคและเภสัช?ทธารณสุข ต่อ ๑๑๐_______
V] อต 00๓1อ.00๖/๑0๓๖ วนVI ๖๓ ธนวาคม ๖<£๖๓

เรื่อง ขรร^ม้ตแผนปฏิปัคิการ (งบสำนักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข) งบประมาณ ป ี๒.£๖๔ 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่องเด่ม
ตามบันทึกช้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิดย์ ที่ อต.0๒๓๒.00๒/๗๔๖ ลงวันท ๑๔ 

ธันวาคม ๒<£๖๓ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒<£๖๔ครั้งที ่๖ นั้น
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอเสนอแผนปฏิบัติการเหรส่ง1'สรมิความ 

ปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภณฑ์และบริการสุขภาพ แผนงบประมาณช่ือพลผลิตประขาชนได้รั'บการคูแลสุฃภ™ 
และมีพฤตกรรมสุขภาพที่ลูกต้อง (รหัสผลผลิต ๒๑๐0๒๓๖0๒๔000000) ขอกิจกรรมสนับสนุนและดำเนินการ 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ {รหัสกิจกรรม ๒๑o๐๒xxxxPto๙๔๘) จำนวน ๒ แผฺนงาน คือ โครงการสถาน^ 
ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ จ.อุตรดิตถ ์ป ี๒๔๖๔ จำนวนเงิน ๒,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทก้าน) แสะ 
โครงการสถานพยาบาล จ.อุตรดิตถ ์ป ี๒๔๖๔ จำนวนเงิน ๑๔1๒๔๐ บาท (หน็งหมนสพันสองรอยสลบบาทถาน)

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ดังกล่าวต่อไป

{นางสาวภัทรนัน ไทยดี)

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแสะเกสัขลา3ารณสุข

เรียบ บพ.สสจ.อต
ด้วย กลุ่มฑนคุ้บคาองผู้บริโภคและนาสัพาธารณสุข ขออบุบัต ิ

แผนปฏิบัติการ แผบโครงการสกาบทยาบาล จ.อุครติตก 
ป ี๒*๖๔ เป็บจ่าบวนเงิน «1๔,๒๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นส่ืพันสองร้อยสี ่
สิบบาทถ้วน) และโครงการสเทนประกอบการนวตเพ่ีอสุขภาพ 
เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยโข ้
งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มง,านอุทธๆและกลุ่มงานบริหาร'' ตรวจสอบแล้ว 
lA งบประมาณท!ด้รับจัดสรรกกด้อง.]...(J/K....

lA ถูกต้องคามระเบียบา......... ..............................
เห็นควรอบุม้ติแผน เพื่อให้กลุ่มงาน^เป็นการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอา(ม้ติ

(นางสาวสุภาณี ส,ุขะนาคินทร์)
ห้วหน้ากลุ่มงาบพัฒนาอุทรคาสคร์สาธารณสุข

เห็นซอบ^ 
ลงนามแล้ว ^

(นายเกษม ดังเกษมสำราญ) t 
นายแหทยสาธารณสุขก้สุตรดิต^

ซ ิ๔ ท bibs!

(นิายตืบสักด็ เจริญเกษมวิทย์)
หันตแพตย์เช่ียวชาญ (ด้านทันตสาธารสุ'11)
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เผบฟ่อเนนทเรทร^ร9พช1ทารด้1เชิ>พ1น1พพ1นจึอ ร้ทคํคธุห8ห่{ป็หท)ระมาผ 2564 
ปทเด้นชุพเทริฟ8่ารห๊พิจึจ t/]®.ppap Excellence+Envifooment [ lte.s»vice Excellence t l^People Excellence t l^Govemance Excellence 

เป็านํรรพด ้ «MW ส่งเสริมควายปลอ♦เffยด้านอาพห นลิดถัณด้แลรบริการ!!จท-™

ด้วข็รดเรพ่รรสงด้ ความสำเริจในการส่งเสริมกาามปลอดภัยด้'1บ'1™1’ ผรดภัณด้และบริการสุจถ™
(•.ร้อนลรของสถานรนกบาลภาคเอกชนกจิบเป็™บ1ยบ1่บเก{หบ์*1"’1าบ"า1ภั',>ปห็บ1เ|ภ1ั''บ,1 ^อยละ ๙๐* 
lo. ร้อยสะชรงสถานรเยาบาลกชี่มนํ!ยภัด้ริบก1’'ร''’*ร,้ด'11,,*ธ1,11■'ย(ร0ิยล* ร**))
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พฟ่วรงาน/ท4นงาน ะ กสุ่มงาน^มครองภันริโภคและเทล่เร่!สารารผง!ช

โดรงการ แล*วัดทปรรสงด' กสุ่นเป็าหมาย กลสทส ํ(Outcome) แหล่งงบประมาณ

โครงทารสถานหอาบาล จ.สุดรดิดสํ งึ3 พะ«
•.เร่เอส่งเสริมสถาบดยาบาลใบ้โด้1กด’ru
^.เด้อสํงเส่ริมกา’ชออ'ร่ญาด'*)คลภาบ'*’8,,0บ,''*’บ,*11''181ย,ท1,0ยา่',5ก"อง
•.๓อฟ’่ด!นากร*บวบการ/ช้ัน"อบการออกใบ0*ร่ญา"ใบ้'™',ลา

•.สถานหยาบาสใน จ.อุทรลิคถ์
- รายเก่า(เพแทคบาลฯ)
-รายใหม่

•.สถานหยาบาลได้มา* 
0.จ.อุทรลิดกํข้สถานหย 
ชออสุญาดอย่างสุกทอง

รฐาน ชั้อนหล่งงบ: กรมสนับสสุนบริการสุชก™
าขาล ด้อมถมลิด (รบ้สมลมลิด) ะ สกานน่ริการสุชก™ภาค?ฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเร่รื่อสุชภาพ แล*(เ

ประกอบโรคลิสป:'น?บการส่งเส่ริม สนับสบุน ท่ดทท ควบสุมกำก้บรมาครฐานดามร่เกฎหมายกำหนค และ 
ยกระทบสุ(นก™บริการด้สากส (l*«ootaB|bao*ooeooop

ด้อกิจกรรม (รหัสกิจกรรม): ส่งแร่ริน สนับสบุน หัดเนา ดาบสุม กำทนสกานบริการสุชก™กาด?ฐ 1 
สถานประกอบการเร่เอสุชก™ ด้ประทอนโรกลิลปะ และเคริอข่ายระบบบริการสุชกาบุ^'

(to« 0 0 toooo'pttcteej)'-

ทดเอกซน

ลิจกรรมดภัก รวน (น™)
การไวังบประมาณ (ระบุจำนวนเริน) WjWWI

ดค no รค 1มด. 1 wm v tot--;'; •.•'(บ่!.;V : ส่.«.t5 n^y.
i ง4|*1'1-1!ทฒท«ทเวนทาร/ชั้นสอนทารออกใขอบงนาด(กลพ^ร^^'!ย้^- *•* V. $ < '1’».’ 1-'.^
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พัดทภร*บบการดํ่จารถกอพ**เอ1คพ80บ,1”บา?เ^^^?^1 (
คนรอบกรรมการฯเดิอใบ้สํร"ค,'บ’,"'ร,ิใบ1*’8บ,บ1)ใ’0*เ^MiMร^ '๙^
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กิจกรรมหล้กด ้•: ประสุมคณะอบกรรมการฯ เร่เอวัดท่าระนบAlaultimอสุงนา"สถานหยาบาลดาบ 
เกผท่มาทรราน

- ค่าดอบแทนประรานคณะอบกรรมการฯ วัานวน ด คน •,๓4:๐ brte ๖พ

- ค่าดอบแทนคณะยินกรรมการฯ จ'าบวบ เร คน a.tooo ๔,๖00 ๔,๖00

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด้น te ค?งาละ • ข้อๆละ พะ บาด จำบวบ งง คน <๕0 ๖พ- ๖พ
กิจกรรมหลักร่เ to: ประชุมคณะอสุกรรมการสถานดยาบาลประจำวั™วัด'เส8คถ'8อสุภ”บ,'า’

กลั่นกรองโรเขณาฯ นละภัเด้ยวร่เองดิจารณาอสุงแาดสถานดยาบาลดาบเก®*ด์บา"’ราบ

ร 19;ตรงริ,&

กิจกรรมหลักด ้« ชัดท่า SOP การอสุสPุ"สถานหยาบาลรายใหม่ จ.อุดรดิดส ํกำหนดชั้นดอน อบวนการ 
และระยะเวลาในแด่ละชบาบการใบ้วัค'จน
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รท!*fflnmftTfttKttiMbTพยาบาล^^™ด้.ร®^’'^ , * / > mm mm ^>;C•ะ^''')¥:.รุ่รLm ■C'sm 'MWB
ซื^ซ็ณนหะ^ภารเยาระ^สถ์ใน*รุ่^^สุ่บ%1:^^ "* - ' * •
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กิจกรรมหลักร่ร ® สือสารทำความเช้าใจแท่หน่วยงานด่างา ใด้แก ่’•ห- แล8 สล0' เรื่องการดำ'นฺบราบภับ 
สถานหยาบาลด้เป็ดโดยในใด้ริบอสุอุ)า" 1 ^6

* i
IKtm r1) UilfnnHonei

^ (นางสาวสุชาคา ฏีครี) 
น้กรชาการ^ารารณสุข

พพสืมีรก อ่ฐนดึ) 
ท้วหข้ากลุมงานบริหารทั่วไป

ใตกาา



กิจทรรนหลัก รวน (นาท)
การใข้งบประมาณ (ระบุจำนวนพน) wn<แหสุ

mm^1 ma mm am %•กร:^ mi
กิจกรรมหลักทื ่to ก''เหบดแพนการออกดรวจสทานหยาบาลกสุ่มเส่ือ'โโด้ยห้ึนทื่ออ่า'โน้อย to สรั้ง/ปี mm
กิจกรรนหลักทื่ (ท ออกดรวจทามเกผท์มาทรฐ-ญทานลักพบรสทานทบาบาท

-ค่าคอบแทนในการปฏึน้คิงานนอกเวลาราจการ Hi HU
- ค่าไชจ่ายในการเดินทางไปราจการ HR9 mm am wm tim (เแ

กิจกรรนหลักทื ่๔ บันทึก คักเคึอบ จ'บาน ปรับ คามกฎหนาย กรณ็มึเคส
กิจกรรมหลักทื ่๕ รทุปพลการประเนิน และรายงานพลด่อผู้บริหาร และคณะอบุกรรมการๆ สถานหยาบาล tm (HP Mto.to ทึฒนาระบบระบบการเป๋าระรังมาตรฐานใบสถานหยาบาลทื่รับอบุญาดแต้ว (กลบุทรอ่อยทื ่to.to) mam Mm BBS HHims Mi HP mm HB Hi mm

กิจกรรนหลักที่ ft หัฒบากาวตรวจมาดรฐาน เน้นเรื่อง กรอบยาทามลักพนะคลินิก การควบคุมการติดฟ้อ
การกำขิดชยะติดฟ้อ โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันส์งจงหวัด นาครฐานและระบบน้องกันและควบคุมการระบาด 
โรคติดฟ้อโคไรบา bests; (C0V1D ร>๙) 1 ฬ&แฬททน

ริฒิริริริ®ริ®ริ^ริฒิเ^ฒ^ฒิwmm jam ma mm mm mm M am jgMBBi Ml HHKMHf SSmWj m HI saeHHHim■1 Mi
กิจกรรมหลักท่ี 81 จัดทำกสุ่มใลน้สถานหยาบาล mm UililUlhnTO]

กิจกรรมหลักท่ี to จัดทำระบบแจ้งเดีอบ (tine notify) การท่อใบอบุญาคสลานหยาบาลใบกคุ่มใลบ์สำหรับ
ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรายเก่าใบแค่ละช่วงเวลาโดย แจ้งเคึอบก่อนกิงเวลาท่อใบอบุญาค to เดีอบ /เต เดือน/to 
อาทิตย์/ต อาทิตย์/b รัน/ร!รัน ทามลำคับก่อนเลยกำหนดระยะเวลา

Uillnnhnnu

๒®& mamaHBB mm tommnmi
WHnl Hi ฒแ WM mmmmm am Mm mm HEM

กิจกรรมหลักที ่ร]: อบรมลัตญาคักยกาพพบักงานเจ้าหน้าที่ระคับอำเภอในการตรวจประเนินมาตรฐาน

สถานหนาบาล (บุรณากวรกับโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยลิตคัเพ่{สุชกาหจังหวัดอุครติคย์ ป ี๒«๖๘ งบ อย.) 8 yronmnrso.
กิจกรรนหลักที่ to: จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้On the job tralnin$ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระคับอำเภอใน

การตรวจสถานหยาบาลเปิดใหม่/คุ่มทรวจเป๋าระวังสถานประกอบการกสุ่นฟ้ยง กรณีมิเคส

รวมเป็นเใน (จำนนกราบเทือน) tm He Hi ESSInK»
รวนเป็นฬินฬ็สัน (บ-ทโ) ■■,000.00 หป็งหมื่นหป็งหันบาทรวน

.... — fi. 1111111i..: I....... ผู้เสนอเพน ..... .พ.^...^ผู้เหํหอบนผน

tomJhtfh \พ«^’—IvMKd - เท^
เข้า^พานfewest “ โด้นพเพข้ส์ยฬาญ ค้าน^ดสาtnรถ

o . _ ^A
4,^นางสาวสุชาดา มึศจ {น^ร'ก อ่อนดี) 1
น้กวิขาการสาร่าร£บสุข่1^หัวหน้ากลุ่มงานบรหารท้วไป

-

(นายเกษม ด้งเกษมสำราญ)
ผู้อ!{นคูนพน

ท y
นายแหทยํสาธารณสุขจังหวิดอุตรดตถ



บันทึกซ้อความ

ส่วนราชการ กสุ่มงานqมครอง#บริโภคและเภสัชสาธารณ^ พ่อ ๑๑0________
อต 00๓10.00๖/0)0๓๙ วนVI 10๔ ธนวาคม lo<£๖๓ที่

เรื่อง ขออI^ม้พนผนปฎิบตการ (งบกรมลนับล^นบริการสุขภาพ) งบประมาณ ป ี๒๔๖๔_____________
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตภ์ ที่ อด.0๒๓๖.00๒/๗๔๖ ลงวันท ๑๔ 

ธันวาคม ๒๔๖๓ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจัาปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ครั้งที่ ๖ นั้น
ข้อพิจารณา
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอเสนอแผนปฏิบัติเพื่อสถานบริการสุชกาพ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคติลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสบุน พัฒนา 

ควบคุมกำกับมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการส่สากล ชอผลผลิตสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศึลปะได้รับการส่งเสริม สนับส'อุน 
พัฒนา ควบคุมกำกับมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการส่สากล รหัสผลผลิต 

(๒©oo๒๓๖oo๑00๑00ชุ)^ชข้กจกรรมส่งเสรม สนบสtjน พฒนา ควบคุม กากบสถานบรการสุขภาพภาครฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคดีลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ (รหัสกิจกรรม 

๒๑oo๖xxx^๙๙๙(ะ^ข้านวน ๑ แผนงาน คือ โครงการสถานพยาบาล จ.อุตรดิตถ ์ป ี๒๔๖๔ จำนวนเงิน 

©๑,000 บาท (หนึ่งหมื่นหน่ีงพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอสุมีดแผนปฏิบํตการ ดังกล่าวต่อไป

(นางสาวภัทรนัน ไทยดี)

หัวหนัากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

เรียน นพ.สสจ.อด

ด้วย กลุ่มทบคุ้มครองผู้นรีโภคแลรเภส์ขสาธ'™สุ^ ขอรมุมัดี __
แมนปฏิบัติการแผนโครงการสถานพยาบาลจ.อุดรติดถ์ เห็นซอบงพ
ป ี๒๕๖๔ เป็นจานวนเง้บ Sl«l,OQO บาท (หนี่งหมื่นหนืงพันบาทถ้วน) ลงนามแล้^
โดยใช้งบประมาณจากกรมสนับสมุนกบริการจีขภาพ *
กลุ่มงานยุทธ์ฯและกลุ่มงานบริหารๆ ตรวจสอบแต้ว
■ ■* งบประมาณทื่โด้รับจัดสรรถูกด้อง..!.^น..j...£-.^.... 4๔— .

Mt™*i*£*   •>^'"'..... (บายเกษม ตั้งเกษมส่าราญ^ ,
.̂.......... นายร^รณสุขพ^,

จึงเรียบมาเพี่อโปรดพิจารณาอมุน้ด ี \ ,

J «* «.fi. wsr
1™»าวช๓ุร?.™^ทร่! (แายรบสกด ฒ๊ญเทพ™ย์)

ihtfmt.mtovmwtomm* (ร;":*พสาธา™ทุข) ’



สู', ^

^., J uuuvle^iEmiannq«Jรรทททแทร^นป็นทไพททรณธุ*4พรคธุหSudtktnharKU2564 ... -^1 .'

ปฟ้น(่u(|M8fnafl{ih5niuq« t/]«I.PP&P ExceUefKe>Erivifonment t ]b.SefviceExcellence [ WeopleExcellence [ ^GovernanceExcellence mheeiu/ft^urwะท{|ม4าน1{มฬผ^1ภfloaBUuFganmnqe **

เป้าปทพเ( auaxn สิ่แสริมท'ทนปB0*ภัย*'ทJอาvm มร*ภั1เท!แ3รบริ1ทรสุtท'เห

ภัา^ร’ิ*เป้าแ1รร«( (ทามสำเริจในกาวสิ่งเสริมศวานป{เอ*ภัยด้านอาหาร นล็*ภัะนท้แทะบริการสุธทาห
(«.?อยลรของสถานหยาบาลทากเอกชนกลุ่มเป็าหนายพ่านเกณด้มาตรฐาน*ามที่กฎหมายสำหน* (ร้อยแะ ๙0) 
fe. ร้อยสยของสถานหยาบาทกลุ่มเแนงได้ริบการเป้ารยาททมกฎหมาย (ร้อยสร rUD)

โ*รงการ แ(เรา*qปร»งสํ กลุ่น่ป้าหนาย «rffrrf<Outcome) แหส่ิงงนนรรนาผ
ใทรงการสถานหยาบาส ง.!)*ร*ทส ํป ี
«.เหอส่ิงเสริมสถานหราบาทได้ได้มาทรราน
๒.เหื่อสิ่งเสริมการพอบุญาทเปี*สถานประกอบการบาทเส์อสุพทพอย่างถูกด้อง 
(ท.เพื่อด้'*เนากระบานการ/เนทอนการออกไบอบุญา* ได้ด้นเาสา

*1สถานหยาบาทใน ข.บุทรททสํ
รายเก่า(ท*เท*บาสา)
รายใหม่

>.*๓นหยาบาสได้มา*รฐาน 
๒.จ.อุทรด้*สํม็สถานหยาบาล 
ขออบุญา*อปางฎกด้อง

พื่อนหสิ่งงบ ะ สำน้กปลทกระทรวงสารารถเสุข
ขื่อนพงร* (รหํสพพร*}: ประขาขนได้รินการสุนสสุขทาทนสะมีทสุรกทนสุขทาทพื่(ทด้ยง

(๒«00๒«1๒0๒๔000000)

ขื่อ?เจกรรม {รด้ส?เจกรรม): สป้บสบุนนสรสำเป้นการ(^*รองฐบ่ริโก*ด้านสุขกาห <๒*ootaxxxxPtost*๘)

ทาร่โขื่งนประนาผ (ระบุสำบานเไน) migon
รขกรรแหสก

.รห^! mmmฟิพiiii ร^!^'/: ftftJV 1:} jรีรพฺบุ*® §im

UnimjaKiW.?yAr.!!iaSi4

fanmtrinvl ft: ปรtคณะอบุกทบการท life^ท้าระบฃ/เงอนใจการอบุCtfไตสถานหยานาพาม
เท{นสํมาททาน

- ก่าทอบแทน*(นรอบุกรรมการท จานาน ๔ ทน
?เขกรรนหสกพื ่๒: ประสุม*(นรอบุกรรมการส{ทนหยาบาสประสำร’ิงหริ*แสรทผะอบุกรรมการ 

กลั้นกรองไผผาฯ นสรด้เพื่ยาขัองด้จารนาอบุญาทสถานหยาบาส*ามนนนด้มา*รราน

- ท่าอาหารว่างและเ*ร้องพื่ม C คเงาละ 01 มื้อๆสะ ๒๔ บาท สำนาน «0 ทน

กิจกรรมหด้กพื ่ณ: ริ'*ด้า SOP ทารอบุญาทสถานหยาบาลรายไหน ข.อุทรท*ส ํสำหน*ร้น*อบ ขบานการ
และระยะเาทาไนแท่สะขบานการได้ร้*เขน

โ!ฬnnhanu

^ซ^รฒ«
ส่พสิ่ง

ฒ^รฒ?ร®
1|๒&รแผ^^ร^ ss&tat

กิจกรรมหด้กพ่ื « สื่อสารท้า*วามเข้าใจแก่หน่วยงานท่าง'! ได้แก่ ร.ท. และ ลสอ. เร้องการสำเป้นงานภับ
สถานหยาบาลพื่เปี*ไ*นไมได้ร้บอบุญาท

uilinnhnnoi

กิจกรรมหภักพ่ื ๒ สำหน*แนนการออก*รวจสถานหยาบาลกลุ่มเสื่ยงไ*ยพื่นพื่อย่างด้อย ๒ ทเง/ปี
กิจกรรมหด้กพื่ ณ ออก*ราจทามเกนท้มาทรราน*ามภักบผะสถานหยาบาล

•ท่า*อบแทบการปฏืป้รงาบนอกเวลาราขการ(สถานหยาบาลส์เป็*บอกเวลาราขการ) 0,๒00 01>000

- ท่าไข้จ่ายในภารเกินทางไปราขการ ท,๘๔0 •,๒00aaiifl
กร{นมิเ*ส Jrrfr พ่^ริ พ

กิจกรรมหด้ภพื ่๔ ปันด้ก ด้ถเท็อน ริบคุม ปรับ *ามกฎหมาย
กิจกรรมหภักพื ่๔ สริปแสการปรุแมน และฑยงานมลท่อ§บริพาร แสะ!

นักวิชาการสาธารณสุขปฎ๊บรกา'!



f1 .1,> 1 กิจกร™หลัก รวม (บาท)
การใช้งบประมาณ (ระบุจ้านวนเงิน) พทนรัษสุ

ด.ท. ห.ย. ย-ค. มด ,.ท.ห. ;? x มื่รึ. วฺ เม.ธ . ■ หฺ มิ.ธ. ก.ค. สด*' ..•ท.ย.:

to.lB พัพนาระฃบระบบการเย้ทรรวังมากรรานในสถานหยาน■'ลทื่?บอบุญ''คแล้ว (กลยุทส์ย่อยา! te.b) '{1'}''Cl ctvj.r. . ’ *•; **'• 1*. / "- งุ้)? MM-:
กิจกรรมหลักที ่« ล’ั!นนาการตรวจมาดรราน เน้นเรื่อง กรอบยาคามลักบะนะตลินิก การควบคุมการคดเซ็อ

การกำจัดชยะติดเรื่อ โดยใพเป็นไปใบแนวทางหียวกันทั้งจังหวัด มาดรฐานและระบบป็องกันและควบคุมการระบาด 
โรคติดเรื่อโคโรบา bo®* (COVIO ffl«)

» •.. *

•เ V' .

IliUflAhnntu

๓.'ลัฌน่ากระบ่วนการด่ออาคุใบรบุญาคใหทันกายในระย*'วลาที่กำทนล(ถลฺบุ่ท'^®), .แล่ J. ,'*| "
พหภระบบการแจังเติอนัผู้ประกอบการ่ให์มาต่ออารุ่โบอบุญาคกุวร่ในกำบ่นครรยรเวลา(กลบุสช์ท่ี.«"'๗:. .« .1'

กิจกรรมหลักที ่ร> จัดทำกลุ่มใลน้สถานหยาบาล
■ ฬ{ททเท®าม

กิจกร™หลักที ่b จัดทำระบบแจังเดอน (tine notify) การด่อใบอบุญาดสถานหยาบาลในกลุ่มใลน์สำหรับ
ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรายเก่า ในแด่ละช่วงเวลาโดย แจังเตีอนก่อนถึงเวลาด่อใบอบุญาด b เดือน /® เดือน/๒ 
อาทดย์/ต อาทิดย้/b วัน/®รน คามลำลับก่อนเลยกำหนดระยะเวลา

นฬช้ไทhทเา(น

๔.ลัดเนาลักยภ่าหเจ้าหน้าที่.(กลยทรที่ ®) J. '■, 1'' เ
V'l ^

กิจกร™หลักดี ®: อบรมลัฒนาลักยภาพพนกงานเจ้าหน้าท่ีระลับอำ๓อในการดรวจประเมินมาดรฐาน
สถานหยาบวล {บุรณาการกันโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านดลิดกัณที่สชภาพจังหวัดสุดรติคถ์ ป ็bib* งบ อย.)

กิจกรรมหลักที ่b: จัดกิจกรรมแลกเปลื่ยนเริยบรั On the job training ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับย้าเภอใน
การตรวจสถานพยาบาลเปิดใหม่/ลุ่มด'!วจเย้าระวังสถานปรรกอบการกลุ่มเที่ยง กรท]มิเดส

รวนเป็นเงิน (จำแนกรายเดือน) ะ}!}}k ว' เร^^^ พ#M. ฒเแ ^' >0 }0ml
รวนเป็นเงินทั้งรื่น (บาท) •๔b๔o 0๐ หชื่งหมื่นส่ืพ้นสองรัอยส์สิบบาทลัวน

------------------------------------------------- 1----- ะ^--------------------- -- -----------------------Vt------------ ร^^^^ทรเรMsMs
.๕ Ĥ เสนอพณ

A' ViimAnih 
หนา^ฑนด้พรพพ1^'

...ผู้พึนชอนแนน

(นายรฺบด้ก^ เพึญเกพวึทย')
*|ฅแหหป็เช่ึยวซาญ (ด้านท้น*ส',5ารณจขึ)

..\^rะะ:...:....y........ผู้อบุม้ดิแผน.
(นายเกษม ต'*เกษมสำราญ) ไ^ 

นายแหทย์สาธารณสุขชัรหวัดอุตรลิตสํ;

(นางรทาตุ?ทหา ฏีทรึ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏีนัลิกา, Jr

(นายสมวัก อ่®น^
ท้วนนากสุ่มงานนร^ารท้วไป



ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมคณะอบุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดอุครดิตถ์และ:คณะอนุกรรมการทสั่นกรองโฆษณาๆ ครั้งที ่๒/๒<£๖๔ 

ในวันจังคๆรที ่«๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลำนาน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ซื่อ - สคุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน ลายมือซื่อ คณะอนุกรรม

การ

สถานพยาบาล

คณะอนุกรรม 
การกสั่นกรอง 

โฆษณา

e. นายเกษม สั่งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดอุดรคิตถ์
wby รา / /

๒. นายสิบดักที่ เจริญเกษมวิทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุครดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดอุดรดิดถ์
/ /

นายอนุรัญ โมรารัตน์ อัยการจังหวัดอุดรดิตถ สำนักงานจัยการ 

จังหวัดอุดรดิตถ์ Tv- / /

ร นางโสพิคา แสงศรี ผู้แทนผู้ตํๆเนินการสสานพยาบาล คสินิกทนคกรรมนัๆนรักฟืน (tty / /

ทๆง^^ นด6้าข!9 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรดิศถ์ (แพ'lb) 
วั^,ป่ร์'?{รึ^,'^e

สำนักงานประชาสัมพันธ ์

จังหวัดอุดรดิดถ
/

๖. นางบุญมี ทคั้บ ชิตกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดอุดรดิตถ์ Ml- . / /

๗. นางสาวภทรนัน ไทยดี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดอุตรคิตถ์

ว่า)^ / /

๘. นายวิษญ เกตุรักษา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข 

จังหวัดอุดรดิตย์
/

๙. นางจาชุวรรณ เกิดผล ๓สัชกรชำนาญการ สำนักงานลาธารณสุข 

จังหวัดอุดรดิดถ
'^/น' / /










