
 

        บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

ท่ี  ขก 1032/186        วันท่ี  31 มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง    รายงานผลการดำเนินงาน โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) หนองสองหอง ประเด็น 
เตรียมความพรอมในการควบคุม ปองกัน การแพรระบาดเชื้อ Covid-19 และขออนุมัติเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
   

ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดดำเนินการโครงการ ประชมุคณะกรรมการพัฒน
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน เพื่อเตรียมความพรอมดานการรักษา คนหา เฝา
ระวัง ปองกัน แกไขปญหาการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 นั้น 

บัดนี้ผูรับผิดชอบงานฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ขอสรุปรายงานผลดังตอไปนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพ่ือประชาคม แสดงความ 

คิดเห็นการจัดทำแผนงาน/โครงการ บูรณราการประชุมรวมกับหัวหนาสวนราชการ ทุกภาคสวน ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2565 ณ ศูนยเรียนรูวังน้ำจั๊น หมูที่ 8 ตำบลดอนดู อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 
45 คน 

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามโครงการเตรียมความ 
พรอมดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย
การขับเคลื ่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีว ิตระดับอำเภอ (พชอ.)หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ปงบประมาณ 2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง มี
ผูเขารวมประชุม 28 คน 

3. งบประมาณท่ีใช งบดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อำเภอ(พชอ.) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) การใชงบประมาณ 
รอยละ 100 

4. ดานเตรียมความพรอมสถานการณแพรระบาดเชื้อ Covid-19 
- การฉีดวัคซีน Covid-19 

1) เข็ม 3 กลุม 608 รอยละ 44.15 
2) เข็ม 3 โดยรวมทุกกลุม  รอยละ 30.16  

ปญหา-อุปสรรค-ขอเสนอแนะ 
1) กลุม 608 ไมสะดวกในการเดินทางมาฉีดวัคซีน ขอเสนอแนะ : รพ.สต.จัดฉีดวัคซีนเชิง 

รุกถึงหมูบาน และครัวเรือนท่ีไมสามารถออกมาจุดนัดหมายได 
2) ประชาชน ไมม่ันใจเรื่องการฉีดวัคซีน กลัวมีผลขางเคียง ขอเสนอแนะ : สื่อสารผานหอ 

กระจายขาว, One Page ฯลฯ ใหขอเท็จจริงใหประชาชนไดทราบ, อสม.เคาะประตูบานใหขอมูลและเชิญชวนฉีด
วัคซีน 

 



- การคนหา เฝาระวัง ผูติดเช้ือ 
1) ประชาชน ตรวจ ATK ดวยตนเอง เม่ือมีอาการ หรือไปพ้ืนท่ีเสี่ยง หรืออยูในกลุมเสี่ยง 
2) อสม.คนหา กลุมเสี่ยงในชุมชน เพ่ือกักตัว ตรวจ ATK 
3) รณรงคประชาชน DMHTTA และ UP 

ปญหา-อุปสรรค-ขอเสนอแนะ 
1) ประชาชนไมเครงครัดในมาตรการท่ีทางราชการกำหนด เชน การจัดงานบญุประเพณี  

งานสมรส งานศพ  
ขอเสนอแนะ : ผูนำชุมชนรวมกับ อสม.และสวนราชการใหมีการควบคุมกำกับเปนไป 

ตามกฏหมาย 
2) รานอาหาร ยังไมปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free setting  

ขอเสนอแนะ : สวนราชการควบคุม กำกับใหเปนไปตามกฏหมาย 
3) ประชาชนสวนใหญ ไมตรวจ ATK จะตรวจเม่ือมีอาการแลว และไมเครงครัดในการ 

กักตัว ทำใหมีการแพรระบาดในวงกวาง 
  ขอเสนอแนะ : ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนตะหนัก และรับผิดชอบ 

ตอสังคม รวมกันปองกันการแพรระบาด 
- ดานการรักษา 

1) ผูติดเชื้อสวนใหญหลังพบตนเอง ATK บวก จะเขาระบบการรักษา โดยการดูแลของ 
เจาหนาท่ี รพ.สต.และ อสม.สงยาถึงบาน 

2) ผูติดเชื้อระหวางการรักษาตัวท่ีบาน HI ไมสามารถแยกโซน หรือพ้ืนท่ี ในการกักตัวได 
อยางมีประสิทธิภาพ ทำใหเกิดการติดเชื้อในครอบครัว 

ขอเสนอแนะ : สวนราชการระดับทองถ่ิน ไดแก อบต./เทศบาล จัดหาสถานท่ี CI ใหแก 
ประชาชน ที่ไมมีพื้นที่ในการแยกกัก หรือรักษา ซึ่งขณะนี้ เพียง 3 แหง ที่สามารถใหบริการ CI แกประชาชนในพื้นท่ี
ได ไดแก โนนธาตุ,เทศบาลหนองสองหอง,อบต.หนองสองหอง 

5. ขออนุมัตเิผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซดของหนวยงานตอไป  ดังรายการตอไปนี้ 
5.1 บันทึกขอความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
5.2 โครงการ/กิจกรรม 
5.3 รายงานการประชุม ประชาคมแสดงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียรวมวางแผนและ

รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5.4 รายงานการประชุม/กิจกรรม ผูมีสวนไดสวนเสีย มารวมดำเนินการรายงานสรุปผลการ
5.5  รายติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
5.6  ภาพถายกิจกรรม 
5.7  บันทึกขอความรายงานผูบริหารรับทราบและอนุญาตเผยแพร Web Site  

 
   จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบ และอนุมัติผลการดำเนินงานดังกลาว ขึ ้นเว็บไซดของสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ตอไป 
 
 
 



 
 
 

(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
คำส่ัง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

           -  ทราบ 
-  อนุมัติ นำข้ึนเผยแพร Web Site 
 
  
    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 

 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : .  31 มีนาคม 2565...................................... 
หัวขอ: .หนวยงานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงาน .  
รายละเอียด... (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. บันทึกขอความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
2. โครงการ/กิจกรรม 
3. รายงานการประชุม ประชาคมแสดงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียรวมวางแผนและรวมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 
4. รายงานการประชุม/กิจกรรม ผูมีสวนไดสวนเสีย มารวมดำเนินการ 
5. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
6. ภาพถายกิจกรรม 
7. บันทึกขอความรายงานผูบริหารรับทราบและอนุญาตเผยแพร Web Site  

Linkภายนอก: ........ไมมี.................................................................... 
  

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี..31...เดือน..มีนาคม .พ.ศ. ..2565.......       วันท่ี.31...เดือน..มีนาคม .พ.ศ. ..2565.....       
 ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี..31...เดือน..มีนาคม .พ.ศ. ..2565....... 
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