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หน้า Home

ประกอบไปด้วย Home , เกี่ยวกับเรา , ข่าวสารและกิจกรรม , ติดต่อเรา , เอกสารดาวน์โหลด
,มุมเรียนรู้ , สื่อประชาสัมพันธ์ , ปฎิทินกิจกรรม , ถาม – ตอบ และติดต่อเรา

2. หน้า ข่าวเด่น ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน
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หน้า ข่าวและกิจกรรม หน้า ONEPASGE และหน้า ลิ้งต่างๆ ภายในศูนย์ สสม.ภาคอีสาน

หน้า ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า Home (ต่อ)
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หน้า วีดีโอ ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน 

หน้า E- BOOK

หน้า Home (ต่อ)
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หน้าเก่ียวกับเรา

หน้า เกี่ยวกับเรา ประกอบไปด้วย ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างบุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจหน่วยงาน ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)

หน้า ตราสัญลักษณ์ บอกถึงความหมายของสัญลักษณ์ และค าขวัญของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
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หน้าเก่ียวกับเรา (ต่อ)

หน้า ประวัติความเป็นมา  ประกอบไปด้วย ความเป็นมาของศูนย์ สสม.ภาคอีสาน และก่อตั้งขึ้นเม่ือไหร่   
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หน้าเก่ียวกับเรา (ต่อ)

หน้า โครงสร้างองค์กร บอกถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์ สสม.ภาคอีสาน
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หน้าเก่ียวกับเรา (ต่อ)

หน้า โครงสร้างบุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ศูนย์ สสม.ภาคอีสานและหัวหน้ากลุ่มงาน
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หน้าเก่ียวกับเรา (ต่อ)

หน้า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของศูนย์ สสม.ภาคอีสาน 

หน้า ภารกิจหน่วยงาน ประกอบด้วย ภารกิจภายในศูนย์ สสม .ภาคอีสาน 1 – 7 ภารกิจ
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หน้าเก่ียวกับเรา (ต่อ)

หน้า ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานยุทธศาสตร์ท่ี 1 – 4 
ของศูนย์ สสม.ภาคอีสาน 

หน้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ สสม.ภาคอีสาน
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หน้าเก่ียวกับเรา (ต่อ)

หน้า ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) เพ่ือประเมินความโปร่งใส
ของศูนย์ สสม.ภาคอีสาน งบประมาณประจ าปี 2565
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หน้าข่าวสารและกิจกรรม

หน้า ข่าวสารและกิจกรรม ประกอบไปด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
การด าเนินงานประจ าปี งบประมาณประจ าปี ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น

หน้า ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย ข่าวเด่นและข่าวประชาสัมพันธ์ที่ ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน ได้ด าเนินงานและเข้าร่วม
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หน้าข่าวสารและกิจกรรม (ต่อ)

หน้า ข่าวประกวดราคา/การจัดซื้อจัดจ้างประกอบไปด้วย ประกาศผลจัดซื้อ/จัดจ้าง แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ซึ่งจะประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่างๆ ภายใน ศูนย์สสม.ภาคอีสาน 

หน้า การด าเนินงานประจ าปี ประกอบไปด้วย รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตั้งแต่ 2563 – 2565
ของศูนย์สสม.ภาคอีสาน 
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หน้าข่าวสารและกิจกรรม (ต่อ)

หน้า งบประมาณประจ าปี ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย แผนการใช้งานงบประมาณ 
รายงานการก ากับติดตามการใช้งบประมาณ รายงานใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ใช้ส าหรับประกาศเอกสารต่างๆ 

ภายใน ศูนย์สสม.ภาคอีสาน 
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หน้า ติดต่อเรา ใช้ส าหรับสืบค้น ที่ตั้ง เบอร์โทร โทรสารและอีเมลล์ ของศูนย์สสม.ภาคอีสาน 

หน้าติดต่อเรา
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หน้าเอกสารดาวน์โหลด

หน้า เอกสารดาวน์โหลด ใช้ส าหรับดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เพ่ือขอใช้งานห้องประชุม          
ภายใน ศูนย์ สสม.ภาคอีสาน
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หน้า มุมเรียนรู้ ประกอบด้วย วารสาร สาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสาน , สรุปผลการ
ด าเนินงาน ,ศูนย์ สสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความรู้ อื่นๆ

มุมเรียนรู้
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สื่อประชาสัมพันธ์

หน้า สื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย NEPHC CHANNEL , ONE PAGE , LNFO GRAPHIC
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ปฎิทินกิจกรรม

หน้า ปฎิทินกิจกรรม ใช้ส าหรับดูกิจกรรม ภายในศูนย์ สสม.ภาคอีสาน
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ปฎิทินกิจกรรม

หน้า ถาม – ตอบ ใช้ส าหรับสอบถามข้อมูลหรือปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ 




