
 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ    

ท่ี  พช ๐๐๓๒.๓10/8287  วันท่ี    24    ตุลาคม  ๒๕๖2   

เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังและคัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรัง ปงบประมาณ 2563  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
 

ดวย กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลวังโปง มีความประสงคขอ 
อนุมัติดําเนินงานตามโครงการเฝาระวังและคัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรัง ปงบประมาณ 2563 รายละเอียดตาม
โครงการฯท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  
 

                                   ( นางสาวมินตรา  อันภักดี ) 
                                  นักวิชาการสาธารณสุข 

 
   
 
        ( นางอักษิพร  บุญแจง ) 
     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
                                                          หัวหนากลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม 

               อนุมัติ/ลงนามแลว 

 
 

               (นายศุภสิทธิ์  สขีุ)                                       
นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                
         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    

 









รายงานการประชุมประจําเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวังโปง 
วันศุกรท่ี 25 ตุลาคม 2563 

ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ผูเขารวมประชุม 
  

1.นางอักษิพร บุญแจง   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2. นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา  ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3. นางสาวบุผา แสนคาน   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
4. นายจรูญ  เบาชาร ี   ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

  5. นางสาวมินตรา อันภักดี  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
  6. นางสาวพัชรา ชัยเชษ   ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
  7. นางสาวลริตา วงคคง    ตําแหนง นักจิตวิทยา 
  8. นางสาวจตุพร เพชรคง   ตําแหนง พนักงานบริการ 
                     9. อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวังโปง จํานวน 132 คน  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 

 ดวย กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลวังโปง ไดมีการประชุมประจําเดือนกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวังโปงทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข รับทราบ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงานรวมกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวังโปง มี
รายละเอียดดังนี้   
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจงใหทราบ 
1.1 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวังโปง แจงเรื่องประชุมประจําเดือน อสม.สัญจรการดําเนินงาน

ของอสม.ของเดือนท่ีผานมา และสิทธิประโยชนของอสม.ท่ีควรจะไดรับ  
1.2 น.ส.มินตรา อันภักดี ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข แจงแผนการดําเนินงานคัดกรอง

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจําป 2563 วาดวยเรื่องการลงชุมชนคัดกรองโรคไม
ติดตอเรื้อรัง วัน เวลา สถานท่ีในการลงคัดกรอง โดยมีแผนเริ่มคัดกรองตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2562 ถึงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ในตําบลวังโปง 

1.3 แจงแผนการดําเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คัดกรองเตานม คัดกรองสายตาผูสูงอายุ ตําบลวัง
โปง ประจําปงบประมาณ 2563 ใหอสม.ดําเนินการคัดกรองเบื้องตนและใหสงแบบรายงานการคัด
กรองในเดือนถัดไป 

1.4 งานควบคุมโรค รายงานสถานการณโรคประจําเดือนแกอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลวังโปง และแจง
แผนการดําเนินงานควบคุมโรคในการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายแตละหมูบาน 

1.5 งานเด็ก ไดมีการติดตามเด็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับวัคซีนไมครบตามอายุมารับวัคซีนในครั้งถัดไป และ
แจกใบคัดกรองภาวะโภชนาการประเดือน 

 ท่ีประชุมรับทราบ 



 
 

วาระท่ี 2 ติดตามความคืบหนาของรายงานประจําเดือน 
 2.1 ติดตามรายงานประจําเดือน เดือนกันยายน 2563 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
        
    

   ลงชื่อ..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
    (น.ส. มินตรา อันภักดี) 
    นักวิขาการสาธารณสุข 

 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นางอักษิพร บุญแจง) 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพประชุมผูมีสวนไดสวนเสียมารวมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจท่ีเลือก 

โครงการเฝาระวังและตรวจคัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ตําบลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ปงบประมาณ 2563 

วันศุกรท่ี 25 ตุลาคม 2563 
ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

 



 



 

 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ 

ท่ี  พช 0032.301/8288                               วันท่ี        24 ตุลาคม  2562 

เร่ือง  ขออนุญาตเผยแพรการดําเนินงานตามภารกิจหลัก (การจัดทําแผนงานโครงการ)  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
 & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดท่ี ๒ การมีสวนรวม(ตามภารกิจ
หลักท่ีหนวยงานเลือก) กําหนดใหหนวยงานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment) ในสวนของ EB ๖ หนวยงานจะตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามี
สวนรวมในการจัดทําแผนงานโครงการในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน และเสนอขออนุญาตนํา
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และแสดงหลักฐานชองทางท่ีเผยแพรพรอม Print Screen จากเว็บไซตหนวยงาน
เพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลวังโปง ไดดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานเสร็จเรียบรอยแลว จึงขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 

 
 

        ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง ) 
        นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

 
 
                                                                                                     ( นายศุภสิทธิ์  สุขี ) 

     นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 
                                                                                                 ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



   
                                    
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง  

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป   28 ตุลาคม  2562  
หัวขอ หลักฐานแสดงผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงานโครงการในการดําเนินงาน    
         ตามภารกิจหลัก 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         หลักฐานแสดงผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนงานโครงการในการดําเนินงาน    
         ตามภารกิจหลัก 

 
 
 
 
หมายเหตุ
.......................................................................................................................................................................... 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                            ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                              นางนิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ            ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี....28.....เดือน. ตุลาคม....พ.ศ.๒๕๖2        วันท่ี....28.....เดือน. ตุลาคม....พ.ศ.๒๕๖2               

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

นายปราโมทย  นรายศ 
 (..นายปราโมทย  นรายศ..) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
    วันท่ี....28.....เดือน. ตุลาคม....พ.ศ.๒๕๖2               
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