
ผู้เข้าถึง LIKE Coment
1 21-ม.ค.-62 ประชาสัมพันธ์ : แนะน าช่องทางติดต่อ กลุ่มงาน

ประกนัสุขภาพ รพ.ปาย (Line@)
แนะน าช่องทางออนไลน์การติดต่อกบัทาง
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ รพ.ปาย
สามารถติดต่อได้ทางไลน์แอท (Line@) ได้ที่ 
ID:@bxs2932h (มี @ ด้วย)
หรือสแกน QR code ด้านล่างนีไ้ด้เลย

21-ม.ค.-62 กรรมการบริ
หาร

รพ.ปาย

2 12-ก.พ.-62 ประชาสัมพันธ์ :ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ประจ าปี 2561

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวประจ าปี 2561 
 รพ.ปาย เปิดรับตรวจสุขภาพประจ าปีใน
ส่วนของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา
 ,ลาว และกมัพูชา) เพื่อยื่นต่ออนุญาตขอ
ท างานแล้วต้ังแต่วันที่ 5 กมุภาพันธ์ 2561  –
 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยในวันที่ 12
 – 16 กมุภาพันธ์ 2561 สถานพยาบาล รพ.
ปายนัน้ ของดการรับตรวจสุขภาพเป็นการ
ชั่วคราวเนือ่งจากในช่วงวันเวลา ดังกล่าวเป็น
สัปดาห์ของการตรวจสุขภาพประจ าปีของ 
เจา้หน้าที่ รพ.ปาย

12-ก.พ.-62 กรรมการบริ
หาร

รพ.ปาย

3 22-มี.ค.-62 EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีดอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกจิหลักของหน่วยงานอยา่งไร

โครงการ ชุมชนรอบรู้โรคไขเ้ลือดออก จติ
อาสาปราบยงุ ต าบลเวียงใต้ กองทุน
หลักประกนัสุขภาพระดับพื้นที่องค์การ
บริหารต าบลเวียงใต้ประจ าปีงบประมาณ
๒๕๖๒

22-มี.ค.-62 กรรมการบริ
หาร

 -

ล าดับ

บันทึกรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวป็ไซต์โรงพยาบาลปาย/Facebook Page
ชือ่กลุม่งาน ประกันสุขภาพ   ประจ าปีงบประมาณ 2562

วนั/เดือน/ปี หัวข้อ รายละเอียดโดยสรุปหรือเอกสารแนบ
ผู้บริหารรับทราบ

เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ วนั/เดือน/ปี



ผู้เข้าถึง LIKE Coment
ล าดับ วนั/เดือน/ปี หัวข้อ รายละเอียดโดยสรุปหรือเอกสารแนบ

ผู้บริหารรับทราบ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ วนั/เดือน/ปี

4 03-เม.ย.-62 EOC : คปสอ.ปาย เปิดศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉกุเฉนิ
 กรณีสถานการณ์หมอกควันในอ าเภอปาย

คปสอ.ปาย เปิดศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉกุเฉนิ 
กรณีสถานการณ์หมอกควันในอ าเภอปาย

03-เม.ย.-62 กรรมการบริ
หาร

รพ.ปาย

5 30-เม.ย.-62 EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการโครงการตามภารกจิหลักของหน่วยงาน
หรือไม่

รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรมจติอาสา 
ปราบยงุ หมูบ่้านในเขต อบต.เวียงใต้

30-เม.ย.-62 กรรมการบริ
หาร

 -

6 10-พ.ค.-62 EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผน/โครงการ ตามภารกจิหลักของ
หน่วยงานหรือไม่

รายงานการประชุมแกนน าสุขภาพหมูบ่้าน 
เขต อบต.เวียงใต้ คร้ังที๒่/๒๕๖๒

10-พ.ค.-62 กรรมการบริ
หาร

 -

7 27-พ.ค.-62 ประชาสัมพันธ์ : ENV : เชิญชวน จนท.สังกดั รพ.
ปาย ส่งผลงานนวัตกรรมส่ิงแวดล้อม

กจิกรรม “Let’s Save the world 
together เป็นการประกวดนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมส่ิงแวดล้อมแกช่าวโรงพยาบาลปาย 
โดยขอเชิญชวนเจา้หน้าที่โรงพยาบาลปายทุก
ท่าน
ส่งผลงานเขา้ประกวดโดยแจง้ความประสงค์
ได้ที่งานสุขาภิบาล

27-พ.ค.-62 กรรมการบริ
หาร

รพ.ปาย

8 27-มิ.ย.-62 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
ประจ าปี

คู่มือระบบการป้องกนั/การตรวจสอบเพื่อ
ป้องกนัการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกจิ
หลัก

27-มิ.ย.-62 กรรมการบริ
หาร

 -

9 27-มิ.ย.-62 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
ประจ าปี

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการดูแลต่อเนือ่ง 27-มิ.ย.-62 กรรมการบริ
หาร

 -



ผู้เข้าถึง LIKE Coment
ล าดับ วนั/เดือน/ปี หัวข้อ รายละเอียดโดยสรุปหรือเอกสารแนบ

ผู้บริหารรับทราบ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ วนั/เดือน/ปี

10 03-ก.ค.-62 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง
ประจ าปี (ที่ผ่านมา)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

03-ก.ค.-62 กรรมการบริ
หาร

 -

11 04-ก.ค.-62 EB2 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
การงาวระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๒ รอบ
เดือนมิถนุายน

04-ก.ค.-62 กรรมการบริ
หาร

 -

12 20-ก.ค.-62 ประกาศ รพ.ปาย : ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
จดัจา้งเป็นลูกจา้งเหมาบริการ

ประกาศโรงพยาบาลปาย รับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจดัจา้งเป็นลูกจา้งเหมา
บริการดังรายละเอยีดต่อไปนี้
1. ต าแหน่งนักจติวิทยา จ านวน 1 อตัรา 
2. ต าแหน่งพนักงานเปล จ านวน 1 อตัรา 
3. ต าแหน่งพนักงานบริการ (ยาม) จ านวน 1 
อตัรา

20-ก.ค.-62 กรรมการบริ
หาร

รพ.ปาย


