
 

 

 

 

คําส่ังเทศบาลตําบลวังหว�า 

ท่ี  ๒๑๓/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต�งตั้งคณะทํางานโครงการ“พัฒนาเครือข�ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป.องกันโรคไข�เลือดออก” 

……………………………………………….. 

 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลวังหว�า ได�จัดทําโครงการ“พัฒนาเครือข ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป)องกัน
โรคไข�เลือดออก” โดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือส งเสริมการป)องกันโรคไข�เลือดออกแบบบูรณาการ การมีส วนร วมของ
ชุมชน เพ่ือหามาตรการและแนวทางการเตรียมความพร�อมรับสถานการณ-การระบาดของโรคไข�เลือดออกและ
ดําเนินการเฝ)าระวัง ป)องกัน และควบคุมโรคไข�เลือดออกอย างเข�มข�น มีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงแต งต้ัง
คณะทํางานโครงการ “พัฒนาเครือข ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป)องกันโรคไข�เลือดออก” ซ่ึงประกอบด�วย 
   ๑. นายจองสินกิจ  เท่ียงธรรม นายกเทศมนตรี  ประธานคณะทํางาน 
   ๒. นางสาววาสนา  กิจประชากร ปลัดเทศบาล   รองประธานคณะทํางาน 
   ๓. นางวิไล  นามวงศ- ผอ.รพ.สต.วังหว�า  คณะทํางาน 
   ๔. นายวิษณุ  ชูวงษ- ผอ.รพ.สต.บ�านคลองชะโด คณะทํางาน 
   ๕. นายภวัต  แก�วมณี สันทนาการ ๖ว  คณะทํางาน 
   ๖. นายสรรชัย  เกิดวัน เจ�าพนักงานธุรการ ๔  คณะทํางาน  
   ๗. นางสาวณฤดี  เผือกประพันธ-   เจ�าพนักงานส งเสริมสุขภาพ ๕ คณะทํางาน/เลขานุการฯ 
โดยให�คณะทํางานโครงการฯ มีหน�าท่ีในการวางแผนและกําหนดข้ันตอนการดําเนินการโครงการ ขับเคลื่อนให�เกิด
การดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�และให�บรรลุตามวัตถุประสงค-ของโครงการ รวมท้ังติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และรายงานผลการดําเนินการโครงการให�ผู�บริหารทราบต อไป  
 

   ท้ังนี้ ต้ังแต  วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปCนต�นไป 
  
         สั่ง ณ วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
     (ลงชื่อ) 
              (นายจองสินกิจ  เท่ียงธรรม) 
              นายกเทศมนตรีตําบลวังหว�า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

คําส่ังเทศบาลตําบลวังหว�า 

ท่ี  ๒๒๒/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการเครือข�ายป.องกันโรคไข�เลือดออกตําบลวังหว�า 

……………………………………………….. 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลวังหว�า ได�จัดทําโครงการ“พัฒนาเครือข ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป)องกัน
โรคไข�เลือดออก” โดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือส งเสริมการป)องกันโรคไข�เลือดออกแบบบูรณาการ การมีส วนร วม        
ของชุมชน เพ่ือหามาตรการและแนวทางการเตรียมความพร�อมรับสถานการณ-การระบาดของโรคไข�เลือดออก   
และดําเนินการเฝ)าระวัง ป)องกัน และควบคุมโรคไข�เลือดออกอย างเข�มข�น มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด�วยการ
พัฒนาเครือข ายป)องกันโรคไข�เลือดออก จึงแต งต้ังคณะกรรมการเครือข ายป)องกันไข�เลือดออกตําบลวังหว�า        
ซ่ึงประกอบด�วย 
   ๑. นายจองสินกิจ  เท่ียงธรรม นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการเครือข าย 
   ๒. นางสาววาสนา  กิจประชากร ปลัดเทศบาล รองประธานกรรมการเครือข าย 
   ๓.  นางวิไล  นามวงศ- ผอ.รพ.สต.วังหว�า กรรมการเครือข าย 
   ๔. นายวิษณุ  ชูวงษ- ผอ.รพ.สต.บ�านคลองชะโด กรรมการเครือข าย 
   ๕. ผู�ใหญ บ�านหมู ท่ี ๑ – ๗ ตําบลวังหว�า กรรมการเครือข าย 
   ๖. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังหว�า กรรมการเครือข าย 
   ๗. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู บ�านหมู ท่ี ๑ – ๗  กรรมการเครือข าย 
   ๘. นายภวัต  แก�วมณี สันทนาการ ๖ว กรรมการเครือข าย 
   ๙. นายสรรชัย  เกิดวัน เจ�าพนักงานธุรการ ๔ กรรมการเครือข าย  
   ๑๐. นางสาวณฤดี  เผือกประพันธ-   เจ�าพนักงานส งเสริมสุขภาพ ๕ กรรมการ/เลขานุการฯ 
 

โดยให�คณะกรรมการเครือข ายป)องกันไข�เลือดออกตําบลวังหว�า มีหน�าท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร วมวางแผน
กําหนดทิศทางและกิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน เข�าร วมกิจกรรมของโครงการ ติดตามสถานการณ-โรคไข�เลือดออกและ
ผลการดําเนินงานโครงการอย างต อเนื่อง และรายงานผลการดําเนินการโครงการให�ผู�บริหารทราบต อไป  
 

   ท้ังนี้ ต้ังแต บัดนี้ เปCนต�นไป 
  
         สั่ง ณ วันท่ี  ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
     (ลงชื่อ)  
              (นายจองสินกิจ  เท่ียงธรรม) 
              นายกเทศมนตรีตําบลวังหว�า 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

คําส่ังเทศบาลตําบลวังหว�า 

ท่ี  ๒๖๒/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล 

โครงการ“พัฒนาเครือข�ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป.องกันโรคไข�เลือดออก” 

……………………………………………….. 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลวังหว�า ได�จัดทําโครงการ“พัฒนาเครือข ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป)องกัน
โรคไข�เลือดออก” โดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือส งเสริมการป)องกันโรคไข�เลือดออกแบบบูรณาการ การมีส วนร วม        
ของชุมชน เพ่ือหามาตรการและแนวทางการเตรียมความพร�อมรับสถานการณ-การระบาดของโรคไข�เลือดออก   
และดําเนินการเฝ)าระวัง ป)องกัน และควบคุมโรคไข�เลือดออกอย างเข�มข�น มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือให�
ประชาชนมีส วนร วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการโครงการ จึงแต งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลโครงการ “พัฒนาเครือข ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป)องกันโรคไข�เลือดออก” ซ่ึงประกอบด�วย 
   ๑. นายขจิต  ทองเพ็ชร- ผู�แทนหมู บ�านดงข้ีเหล็ก  ประธานกรรมการ
   ๒. นายชาติ  อินสว าง ผู�แทนหมู บ�านดอนลาน  รองประธานกรรมการ
   ๓.  นางวิไล  นามวงษ- ผอ.รพ.สต.วังหว�า  กรรมการ 
   ๔. นายวิษณุ  ชูวงษ- ผอ.รพ.สต.บ�านคลองชะโด  กรรมการ 
   ๕. นายวิม  ศรีชมพู ผู�แทนหมู บ�านวัดเกาะ  กรรมการ 
   ๖. นางอารยา  อินสว าง ผู�แทนหมู บ�านคลองชะโด  กรรมการ  
   ๗. นางสาวณฤดี  เผือกประพันธ-   เจ�าพนักงานส งเสริมสุขภาพ ๕ กรรมการ/เลขานุการฯ 
 

โดยให�คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินการโครงการพัฒนาเครือข ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการป)องกัน
โรคไข�เลือดออกว าเปCนไปตามแนวทางและวัตถุประสงค-ของโครงการหรือไม  พร�อมท้ังจัดทําแบบประเมินความ  
พึงพอใจของประชาชนต อการดําเนินการโครงการฯ และจัดทํารายงานการประชุมฯ แล�วรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลโครงการฯและผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบต อไป  
 

   ท้ังนี้ ต้ังแต บัดนี้ เปCนต�นไป 
  
         สั่ง ณ วันท่ี  ๓๐  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
     (ลงชื่อ) 
              (นายจองสินกิจ  เท่ียงธรรม) 
              นายกเทศมนตรีตําบลวังหว�า 
 


