
รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาลสุม อำเภอตาลสุม 

จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 
วันที่ 14  มีนาคม 2566   

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 
................................................................................................................ 

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม ได้ดำเนินการจัดอบรม “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566” เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงาน 
3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตาลสุม
พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการ
ระดับอำเภอ (พชอ.) 2.) พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้ เกิดความยั่งยืนและ
เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ กิจกรรมที่ 2 ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล และเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 
อปท. เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล บ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล 1 แห่งใน
อำเภอตาลสุม และเพื่อให้ส่วนราชการแกนนำชุมชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลที่
ถูกต้อง และกิจกรรม 3  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธ์และการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
วัยรุ่น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน อย่างมีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจ
บทบาทนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างบรูณาการและมีส่วนร่วม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม จึงได้
จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  
ปีงบประมาณ 2566 ขึ้นโดยใช้กิจกรรมการประชุมถอดบทเรียน เสวนา และสรุปผลการขับเคลื่อนงาน พร้อม
ค้นหา Best เพื่อต่อยอดและขยายผลการพัฒนางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในส่วนขาด เพิ่มเติมศักยภาพที่ จำเป็น 
และเสริมพลังให้ กับ พชอ. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลการดำเนินการที่  เป็น
รูปธรรม อย่างมั่นคงและยั่งยืน ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปผ่านการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมในการ
ดำเนินโครงการต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอตาลสุม 
วันที ่14 มีนาคม  2566  

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอตาลสุม  
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

…………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 
- พ.ต.อ.เฉลิมพล  โพทิพยวงศ์ ตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตาลสุม ย้ายมาจาก สภ.โพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 
- พ.ต.ท.สิทธิชัย  หลักดี ตำแหน่ง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตาลสุม ย้ายมาจาก สภ.
เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 
- นางสาวบุญชิต  ไชยมาศ ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอตาลสุม ย้ายมาจากอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
1) กิจกรรมจิตอาสา  
 1.1) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการ ได้แก่ ตำบลหนองกุง ตำบลสำโรง และตำบลคำหว้า ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2566 
 ขอความร่วมมือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลเป้าหมายประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว โดยขอให้จัดเตรียมอุปกรณ์การทำความสะอาด เช่น เครื่องตัดหญ้า (น้ำมันอำเภอให้การสนับสนุน) มีด
สำหรับตัดต้นไม้ขนาดเล็ก ตัดกิ่งไม้ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไปด้วย อนึ่ง สำหรับจิตอาสาท่านใดมีรถไถนา (สีส้ม) ขอ
ความร่วมมือนำไปร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วย ส่วนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง อำเภอตาลสุมจะสนับสนุนตามความ
เหมาะสม การแต่งกายชุดจิตอาสาเสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอ และสวมหมวก 
 1.2) กิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยส่ิงแวดล้อม” 
 - 2 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม 
 - 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย 
 - 16 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง 
 - 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง 
 - 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 
 ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดสถานที่ และภารกิจการทำงาน ส่วน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 
2) การขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัดตาม
ภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะสงฆ์ 
 ด้วยอำเภอตาลสุมได้รับแจ้งจากจังหวัดอุบลราชธานีว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุน
ระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 



ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการ kick off กิจกรรมครั้งแรก ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 และ
ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องในทุกพ้ืนที่ 25 อำเภอ จนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณาให้จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนฯ กิจกรรมดังกล่าว และจัดส่งคู่มือแนว
ทางการขับเคลื่อนให้จังหวัดอื่น ๆ ได้ศึกษาและพิจารณานำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่เพื่อใ ห้
การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไปเกิดความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับภารกิจในพ้ืนที่  
 ในการนี้ อำเภอตาลสุม ขอเรียนว่าจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้ทุกวัดขับเคลื่อนภารกิจใช้กลไก “บวร” 
ในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) ถนนสายวัฒนธรรม  2) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน 
และ 3) 1 วัด 1 คลังยา 1 คลังอาหารชุมชน โดยกำหนดให้ทุกอำเภอ ทุกตำบล kick off อีกครั้ง ในวันที่ 6 
มีนาคม 2566  (วันมาฆบูชา) ซี่งควรมีกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม เช่นการปลูกต้นไม้, การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์
จากโคก หนอง นา โมเดล, ปลูกผักสวนครัวตามข้างถนนสายวัฒนธรรม และการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านประสานการดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกันกับวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อีกทางหนึ่ง พร้อมกำหนดให้ทุกวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการ
ดำเนินการรวบรวมภาพกิจกรรมรายงานอำเภอ ทุกวันที่ 15 ของเดือน เพ่ือจักได้รายงานจังหวัดต่อไป 
3) โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) 
 ให้คณะทำงานระดับตำบลฯ ขับเคลื ่อนตามแผน Check List โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู ่บ้านยั ่งยืน 
(Sustainable Village) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  
/งานความม่ันคง 
1) แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 
 - ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองไปยังประชาชนผ่านรูปแบบสื่อ
สังคมออนไลน์และหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 
 - เตรียมการรับมือสถานการณ์และเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่นละอองโดยเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และยกระดับมาตรการในการดำเนินงานโดยการเพิ่มพื้นที่ เพิ่มความถี่
และกลุ่มเป้าหมายในการตรวจวัด 
 - เพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมฝุ่นละอองจากภาคอุตสาหกรรมและยานพาหนะ 
 - บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้การเกษตรทดแทนการเผา 
 - บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมการเกิดไฟไหม้และจุดความร้อน  
2) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 
3) การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน(Geo-social Map) 
จังหวัดอุบลราชธานี 
4) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2565 (1 ม.ค – 31 ธ.ค 65) ขอให้นำไปยื่น ที่สำนักสรรพากร
อำเภอ หรือ หรือเว็บไซค์  www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 มี.ค 2566 แต่ขยายถึงวันที่ 8 เม.ย 2566  (สำหรับ
ผู้ที่เคยยื่นจ่ายภาษี ประจำปี) 
 
 
 



หน่วยสัสดีอำเภอตาลสุม 
1) การตรวจเลือกทหาร ประจำปี ๒๕๖๖ 
 อำเภอตาลส ุม จะทำการตรวจเล ือกทหารกองเก ิน เข ้ าร ับราชการทหารกองประจำการ                      
(เกณฑ์ทหาร) ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม
อำเภอตาลสุม รายละเอียดดังนี้       
สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 
 1) หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 

 

 
  



2) ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 
 ประเภทเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน 
   ลำดับที่ 1 นายประดิษฐ์  ซึ่งพรม  อำเภอตาลสุม 
   ลำดับที่ 2 นางนิ่มนวล  ยงค์ปัญญา อำเภอน้ำยืน 
   ลำดับที่ 3 นายณรงค์ศักดิ์  สนัย  อำเภอเดชอุดม 
   ชมเชย นางลมัยพร  เอี่ยมตุ้มรัตน์  อำเภอตระการพืชผล 
 ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่นสาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
   ลำดับที่ 1 นางศรีสุดา  ทองคำห่อ  อำเภอวารินชำราบ 
   ลำดับที่ 2 นายสัณห์ชัย ใจแน่น  อำเภอตาลสุม 
   ลำดับที่ 3 นายสมาน  วิโรจน์อุไรเรือง อำเภอเดชอุดม 
โรงพยาบาลตาลสุม  การจัดทำ “ผ้าป่าอาคารทันตกรรมและซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลตาลสุม” 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาลสุม 
 การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กศน.อำเภอตาลสุม มีการจัดการเรียนการสอน อยู่ 3 ระดับได้แก่ 
 - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมี
กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566 ซึ่ง กศน.อำเภอตาลสุม มีสนามสอบ 2 
สนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนตาลสุมพัฒนา สนามสอบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 
ฝ่ายส่งเสริมป้องกันโรคควบคุมโรค  
 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายไปรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งเข็มแรก และเข็ม
กระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรง และป้องกันการ
เสียชีวิต เน้นฉีด กระตุ้มเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 เวลา 3 เดือน สามารถรับวัคซีนเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 เวลา 4 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ระบบ MOPH-IC วันที่ 21/02/2566 
 



2. สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
ปี พ.ศ.2566 อำเภอตาลสุมไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 

 



3. ข้อแนะนำในการป้องกันโรคเมลิออยด์(โรคไข้ดิน) 
 1. เน้นการป้องกันโรค เกษตรกรควรสวมรองเท้าบูธลงทำนา ลุยน้ำ หรือสัมผัสดินเวลานาน ทุกครั้ง 
 2. ดื่มน้ำต้มสุก (โดยเฉพาะน้ำบ่อ/น้ำจากธรรมชาติ จะมีเชื้อโรคในน้ำ) 
 3. รับประทานผักผลไม้ ที่ล้างสะอาด 

4. ผู้ป่วยที่ไข้สูง ไม่ทราบสาเหตุ ไอเรื้อรัง หรือมีแผล ฝีตามร่างกายและมีประวัติทำนา ลุยน้ำ สัมผัสดิน
เป็นเวลานาน ขอให้รีบพบแพทย์ที่ รพ. และขอความร่วมมือแพทย์ 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาลสุม 
 จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 เพ่ือเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ และสนับสนุนการ
พัฒนาเด็ก   ก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
จำเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจาก ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป โดยกำหนดการทอดผ้าป่าในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 
10.00 น. ณ วัดป่าบา้นท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือนำเงินบริจาคดังกล่าว
สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับนำไปใช้ดำเนินการ  ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป 
ธ.ก.ส.สาขาตาลสุม 
1. ความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 1.1 ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 (๑) ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.go.th 
  (๒) ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 ส่วนงาน 
  (๓) ผ่านทางโทรศัพท์กับสำนักปลัดกระทรวงการคลัง, เศรษฐกิจการคลัง, Call Center โครงการบัตร
สวัสดิการฯ โดยการให้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวัน เดือน ปีเกิด ระบบจะแสดงผลการพิจารณา/คุณสมบัติ 
 2. ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการฯ จาก http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.go.th 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.ข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชนอำเภอตาลสุมและสรุปประเด็นการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอตาลสุม ปี2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. นำเสนอสถานการณ์/สภาพปัญหาของประชาชนอำเภอตาลสุม โดยคณะกรรมการฯ 
(ตามเอกสารแนบ) 

4. สรุปประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตาลสุม ปี 2566 
-การดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย บูรณางาน “อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข” 
-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. การยกร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอตาลสุม รายประเด็น 
 -เลขาดำเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาลสุม 
อำเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 
วันที่ 14  มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอตาลสุม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 
ชื่อหน่วยงาน        กลุ่มงานบริหาร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 
วัน/เดือน/ปี         วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 
หัวข้อ                การดำเนินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) ตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 
รายละเอียดข้อมูล (รายละเอียดโดยสรุปตามเอกสารที่แนบ) 

1. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหาร 
รับทราบภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาลสุม อำเภอ         
ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 

2. ภาพกิจกรรมการอบรม 
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

                      4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Link ภายนอก      https://www.ssotansum.com/moit/index_11.html 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ...................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  
 

                              

 (นางสาวพัชร ีภธูร) (นายกิตติ์ธเนศ นิธิวรเสฏฐ์) 
ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 

วันที่  14  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น 
                                                                                     
 

(นายบุญธรรม  พันธ์ใหญ่) 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 

วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖6 
 

https://www.ssotansum.com/moit/index_11.html

