
 

 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  โทร 056  758224-6 
ท่ี พช ๐๐๓๒.309/7547                 วันท่ี      31  สิงหาคม   ๒๕๖3 

เร่ือง  ขออนญุาตเผยแพรรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
 & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดท่ี ๔ การดําเนินงานตามภารกิจ
หนวยงานมีการเผยแพรการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ประกอบไปดวย ผลการ
ความกาวหนาของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใชจายงบประมาณ ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB ๑๒ หนวยงานจะตองแสดง
หลักฐานบันทึกรับทราบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และเสนอขออนุญาตนํา
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และแสดงหลักฐานชองทางท่ีเผยแพรพรอม Print Screen จากเว็บไซตหนวยงาน
เพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

         ในการนี้ กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย ไดเสนอรายงานผลการ
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  (ไตรมาส 4) ใหผูบังคับบัญชารับทราบแลว จึง
ขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะไดมอบใหกลุมงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย ดําเนินการตอไป 
 
 
 
 

        ( นายไพรัตน  ฉัตรทอง ) 
        นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 
 

                   ( นางสาวประภาพรรณ  เนตรแสงศรี ) 
                         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   หัวหนางานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย 

 
 
 

                                                               ( นายศุภสิทธิ์  สุขี ) 
                                                               นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง 

                                                                ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
  



แบบฟอรมหมายเลข 1 

แบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงพยาบาลวังโปง 

วันท่ีรายงาน  ณ  31  สิงหาคม  พ.ศ.2563 

 

ลําดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ แหลง
งบประมาณ 

เบิกจาย คงเหลือ สถานะโครงการ 
(เสร็จสิ้น/ระหวางดําเนินการ/ยังมิได

ดําเนินการ/ยกเลิก) 

1 กิจกรรมรับผูตรวจเยี่ยมจากองคกรนอก 117,350 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
     103,415        13,935  ดําเนินการแลว 

2 
โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนา NCD 
Board คุณภาพ อําเภอวังโปง 

8,600 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          8,600  อยูระหวางดําเนินการ 

3 
โครงการเตรียมความพรอมปองกันโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซํ้าเชิงปฏิบัติการ 
ประจาํป 2563 

7,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          7,000  อยูระหวางดําเนินการ 

4 
โครงการฟนฟูความรูเรื่องการปองกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อในสถานบริการ
สาธารณสุขประจําป 2563 

19,200 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        19,200  อยูระหวางดําเนินการ 

5 
โครงการลดการขาดนัดขาดยาในคลินิก
วัณโรคประจําป 2563 

15,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        15,000  อยูระหวางดําเนินการ 

7 เลี้ยงรับและสงเจาหนาท่ี คปสอ.วังโปง 28,400 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        28,400  อยูระหวางดําเนินการ 

8 
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
บุคลากรสาธารณสุข 

26,400 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        26,400  อยูระหวางดําเนินการ 

9 
โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
ระเบียบการเงินพัสดุ คปสอ.วังโปง 

31,200 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        31,200  อยูระหวางดําเนินการ 

10 กิจกรรมสานสัมพันธพ่ีนองป 2562 25,700 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        25,700  อยูระหวางดําเนินการ 



11 
โครงการสงเสริมการออกกําลังกายใน
บุคลากรสาธารณสุข 

19,400 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        19,400  อยูระหวางดําเนินการ 

12 
โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ
(คปสอ.) วงัโปง ประจําป 2563 

7,500 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          7,500  อยูระหวางดําเนินการ 

13 
โครงการอบรมเสริมสรางความรู 
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  สําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาใหม 

10,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        10,800  อยูระหวางดําเนินการ 

14 
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ป 2563 

28,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        28,000  อยูระหวางดําเนินการ 

15 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ปรับผัง
บัญชีและปดบัญชีเกณฑคงคาง 

8,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          8,000  อยูระหวางดําเนินการ 

16 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทาง
และกรณีศึกษาการดูแลชวยเหลือ
เยียวยาผูถูกกระทําความรุนแรงในเด็ก
และสตรี อําเภอวังโปง ป2563 

7,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          7,000  อยูระหวางดําเนินการ 

17 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซอมแผน
รองรับผูประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต 
(MCATT) อําเภอวังโปง ป2563 

2,500 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          2,500  อยูระหวางดําเนินการ 

18 
โครงการพัฒนาระบบตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) อ.วังโปง 
จ.เพชรบูรณ ป2563 

15,500 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        15,500  อยูระหวางดําเนินการ 

19 
โครงการ..อบรมการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง คปสอ.วังโปง 

6,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          6,000  อยูระหวางดําเนินการ 

20 
1) โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค
ลดโลกรอนดวยการ 

28,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        28,000  อยูระหวางดําเนินการ 

21 
3) โครงการอบรมใหความรูการสอบ
เทียบเครื่องมือแพทย 

42,500 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        42,500  อยูระหวางดําเนินการ 

22 
7) โครงการอบรมความรูและสํารวจ
สภาพแวดลอมสถาน 

12,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        12,800  อยูระหวางดําเนินการ 



23 
8)  โครงการประชุมกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและแกไข 

2,500 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          2,500  อยูระหวางดําเนินการ 

24 
 โครงการอบรมจัดการขยะติดเชื้อใน
สถานบริการสาธารณสุข 

6,900 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          6,900  อยูระหวางดําเนินการ 

25 
โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนองคกร 

59,240 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
      52,800          6,440  ดําเนินการแลว 

26 
โครงการคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชน อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ 
ป 2563 

16,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        16,800  อยูระหวางดําเนินการ 

27 
โครงการสรางเครือขายการดูแลวัณโรค
ในชุมชน ป 2563  

11,200 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        11,200  อยูระหวางดําเนินการ 

28 

โครงการปองกันแกไขปญหาเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเนื่องในวัน
เอดสโลกและวันวาเลนไทน  อ.วังโปง 
จ.เพชรบูรณ ป 2563 

14,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
      14,100  -         100  ดําเนินการแลว 

29 พัฒนาสุขภาพบุคลากรในองคกร 535,300 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
       535,300  อยูระหวางดําเนินการ 

30 
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลและคณะกรรมการ CFO 
ระดบัโรงพยาบาล  ประจําป 2563 

57,600 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        57,600  อยูระหวางดําเนินการ 

31 
ประชุมเจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง 
ประจาํป 2563 

80,160 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        80,160  อยูระหวางดําเนินการ 

32 
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวัด
สายตาเด็กไทยอําเภอวังโปง 

6,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          6,000  อยูระหวางดําเนินการ 

33 
โครงการคัดกรองตอกระจกใน
ประชาชนอายุ 60 ปข้ึนไป 

9,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        6,000          3,000  ดําเนินการแลว 

34 
โครงการพัฒนาเครือขายการบริหาร
จัดการขอรองเรียน คปสอ.วังโปง 

7,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          7,000  อยูระหวางดําเนินการ 

35 โครงการสํารวจนักเรียนในเขตเพ่ือข้ึน 6,900 เงินบํารุง รพ.วัง           6,900  อยูระหวางดําเนินการ 



ทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
โรงพยาบาลวังโปง 

โปง,สปสช 

36 
โครงการพัฒนาระบบ Report Service 
hospital ในโรงพยาบาลวังโปง 

27,760 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
      26,560          1,200  ดําเนินการแลว 

36 
โครงการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพใน
กลุมผูนําชุมชน 

34,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        34,000  อยูระหวางดําเนินการ 

37 
โครงการ พัฒนาระบบการเขาถึงขอมูล
เพ่ืออันเปนประโยชน 

ไมใช
งบประมาณ 

เงินบํารุง รพ.วัง
โปง 

  ไมใชงบประมาณ อยูระหวางดําเนินการ 

38 
โครงการพัฒนาระบบ IDATA ใน
โรงพยาบาลวังโปง 

10,160 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        10,160  ไมดําเนินการ 

39 กิจกรรมสานสัมพันธรับนองป 2563 31,400 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
      15,750        15,650  อยูระหวางดําเนินการ 

40 
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เพ่ือการ
ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย 

107,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
       107,000  อยูระหวางดําเนินการ 

41 
โครงการสงเสริมความรูเรื่องโรคเรื้อรัง
ในวัยเรียน 

16,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        16,000  อยูระหวางดําเนินการ 

42 
โครงการพัฒนาระบบ Smart hospital 
ดวยโปรแกรม Paperless 

165,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
      13,200       151,800  ดําเนินการแลว 

43 
โครงการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือบริหารจดัการระบบโรงพยาบาลให
มีประสิทธิภาพ 

174,540 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
       174,540  อยูระหวางดําเนินการ 

44 
โครงการ.พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
HA  

133,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
       133,000  อยูระหวางดําเนินการ 

45 
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา  

65,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        65,800  อยูระหวางดําเนินการ 

46 
โครงการประชุมฟนฟูเชิงปฏิบัติการ
แผนการชวยฟนคืนชีพ และแผนรองรับ
สารธารภัย 

25,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        25,000  อยูระหวางดําเนินการ 

47 
โครงการฟนฟูความรูเจาหนาท่ี
ปฏิบัตกิารหนวยบริการการแพทย

20,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        20,000  อยูระหวางดําเนินการ 



ฉุกเฉิน 

48 
โครงการ ลดการเสียชีวิต บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรอําเภอวังโปง 

8,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          8,000  อยูระหวางดําเนินการ 

49 
 พัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองและหลอดเลือดหัวใจ 

5,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          5,000  อยูระหวางดําเนินการ 

50 
โครงการการปองกันการติดเชื้อในผูปวย 
CAPDและผูปวยท่ีคาสายสวนปสสาวะ 
ในชุมชน  

7,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          7,000  อยูระหวางดําเนินการ 

51 
โครงการปองกันการติดเชื้อจากการคา
สายสวนปสสาวะในผูปวยท่ีคาสายสวน
ปสสาวะท่ีบาน 

7,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          7,000  อยูระหวางดําเนินการ 

52 
โครงการ..อบรมพัฒนาสมรรถนะ
ทางดานภาษา(ภาษาอังกฤษ)แก
เจาหนาท่ี รพ.วังโปง 

10,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        10,000  อยูระหวางดําเนินการ 

53 
โครงการ..ศึกษาดูงาน Palliative care 
รพ.หลมสัก 

1,400 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          1,400  อยูระหวางดําเนินการ 

54 
โครงการ..คัดกรองโรคมะเร็งลําไสและ
ลําไสตรง 

ไมใช
งบประมาณ 

     ดําเนินการแลว 

55 โครงการ..ฝากกอนไดกอน 11,225 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        11,225  อยูระหวางดําเนินการ 

56 
โครงการ: ลดระยะการรอคอยการรับ
บริการโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได 

20,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        20,000  อยูระหวางดําเนินการ 

57 
โครงเสริมพลังปรับเปลี่ยนผูปวย
เบาหวานHbA1C≥7 

14,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
      13,200            800  ดําเนินการแลว 

58 
โครงการสมาธิบําบัดเพ่ือการเยียวยา
สุขภาพดวยเทคนิค SKTและโภชนาการ
บําบัด 

32,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        32,800  อยูระหวางดําเนินการ 

59 
2)  โครงการขยายเครือขายบริการ
คลินิกเลิกบุหรี่ใน รพ.สต.ท่ีมีการ  
ใหบริการแพทยแผนไทย ป 2563 

2,400 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          2,400  อยูระหวางดําเนินการ 



60 
4)  โครงการอบรมใหความรู  สงเสริม 
ปองกัน และบําบัดผูสูบบุหรี่ ป2563 

11,250 อบต./รพ.         11,250  อยูระหวางดําเนินการ 

61 

5)  โครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่/ยาสูบ
โดยใชชุมชนเปนฐาน   หมู 11 และ หมู 
13 ตําบลวังโปง อําเภอวังโปง   ป 
2563  (ตอยอด) 

180,000 สสส.        180,000  อยูระหวางดําเนินการ 

62 

6) โครงการขยายเครือขาย  ลด ละ เลิก
บุหรี่/ยาสูบโดยใชชุมชนเปนฐาน  หมู 9 
และ หมู 10 ตําบลวังโปง อําเภอวังโปง  
ป 2563 

120,000 สสส.        120,000  อยูระหวางดําเนินการ 

63 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
ผูปวยระยะกลาง (intermediate care)  

6,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          6,000  อยูระหวางดําเนินการ 

64 
โครงการพัฒนาระบบบริการเยี่ยมบาน
ในการติดตามดูแลและฟนฟูผูปวยระยะ
ก่ึงเฉียบพลันอยางตอเนื่อง 

6,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          6,000  อยูระหวางดําเนินการ 

65 
1) โครงการโครงการรับบริจาคโลหิตป 
2563 

6,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          6,000  อยูระหวางดําเนินการ 

66 
2) โครงการซอมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัยโรงพยาบาลวังโปง  ป 2563 

25,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        25,800  อยูระหวางดําเนินการ 

67 
4) โครงการตรวจสุขภาพและอบรม
ความรูสําหรับเจาหนาท่ีดานอาชีวอนา
มัยโรงพยาบาลวังโปง ป 2563 

44,500 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        44,500  อยูระหวางดําเนินการ 

68 
5) โครงการธนาคารขยะ โรงพยาบาลวัง
โปง ป 2563 

19,300 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        19,300  อยูระหวางดําเนินการ 

69 

6) โครงการคัดกรองสุขภาพโดยแบบคัด
กรองดานสิ่งแวดลอมกลุมเกษตรกร 
ตําบลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัด
เพชรบูรณ ป 2563 

15,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        15,000  อยูระหวางดําเนินการ 

70 
10)  โครงการอบรมความรูดานการเฝา
ระวังและสุขภาพจากสิ่งแวดลอมและ

8,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          8,800  อยูระหวางดําเนินการ 



โรคจากการประกอบอาชีพและซอม
แผนรับภาวะฉุกเฉินจากสิ่งแวดลอม 
อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณป 2563 

71 11) งานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 6,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          6,800  อยูระหวางดําเนินการ 

72 
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมและ
ปองกันการระบาดในสถานศึกษา         
ต.วังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ ป2563 

11,200 
อบต/เทศบาล 

ต.วังโปง 
        11,200  อยูระหวางดําเนินการ 

73 
โครงการแกนนํามือปราบตัวนอยตาม
รอยลูกน้ํา ต.วังโปง อ.วังโปง จ.
เพชรบูรณ ป2563 

8,750 
อบต/เทศบาล 

ต.วังโปง 
          8,750  อยูระหวางดําเนินการ 

74 
โครงการหมูบานตนแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรค  ตําบลวังโปง อําเภอ  
วังโปง   จังหวัดเพชรบูรณ  ป2563 

38,300 
อบต/เทศบาล 

ต.วังโปง 
        38,300  อยูระหวางดําเนินการ 

75 

โครงการโชปาแอนดชายดปาเกมส  ลด
เรียนเพ่ิมรู สูเด็กไทยสูง สมสวน 
แข็งแรง  ตําบลวังโปง อําเภอวังโปง ป 
2563 

24,700 
อบต/เทศบาล 

ต.วังโปง 
        24,700  อยูระหวางดําเนินการ 

76 
โครงการสงเสริมปองกันโรคขอเขาเสื่อม
ในผูสูงอายุ ต.วังโปง อ.วังโปง จ.
เพชรบูรณ ป 2563 

20,000 
อบต/เทศบาล 

ต.วังโปง 
        20,000  อยูระหวางดําเนินการ 

77 
โรงเรียนผูสูงอายุ ต.วังโปง อ.วังโปง จ.
เพชรบูรณ ป 2563 

90,300 อบต ต.วังโปง       51,900        38,400  ดําเนินการแลว 

78 

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมและ
คณะทํางานในการดําเนินงานศูนยเด็ก
เล็กคุณภาพและโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ ตําบลวังโปง ป 2563 

7,500 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          7,500  อยูระหวางดําเนินการ 

79 
โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชนเนื่องในงานฉลองวันเด็ก
แหงชาติป ๒๕63 โรงพยาบาลวังโปง  

4,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          4,000  อยูระหวางดําเนินการ 



อําเภอวังโปง   จังหวัดเพชรบูรณ 

80 

โครงการ:พัฒนาศักยภาพเครือขายและ
ผูดูแล/อาสาสมัครในการดูแลผูปวยจิต
เวชเรื้อรังท่ีมีความเสี่ยงกอใหเกิด
อันตราย(SMIV )อําเภอวังโปง ป 2563 

45,760 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        45,760  อยูระหวางดําเนินการ 

81 
โครงการคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชน ต.วังโปง อ.วังโปง จ.
เพชรบูรณ ป 2563 

16,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        16,800  อยูระหวางดําเนินการ 

82 
  โครงการพัฒนาทักษะวัยเรยีนวยัใสรัก
อยางไรไมใหเสี่ยง ต.วังโปง อ.วังโปง จ.
เพชรบูรณ ป 2563 

12,450 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        12,450  อยูระหวางดําเนินการ 

83 

 โครงการปองกันแกไขปญหาเอดสและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเนื่องในวัน
เอดสโลกและวันวาเลนไทน ต.วังโปง อ.
วังโปง จ.เพชรบูรณ ป 2563 

5,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          5,000  อยูระหวางดําเนินการ 

84 
โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ (Care 
giver)โรงพยาบาลวังโปงป 2563 

20,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        20,000  อยูระหวางดําเนินการ 

85 
โครงการรณรงคสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
เนื่องในสัปดาหวันผูสูงอายุแหงชาติ ต.
วังโปง ป 2563 

35,300 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        35,300  อยูระหวางดําเนินการ 

86 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการ
เรียนรูเขาใจเด็กแอลดี อําเภอวังโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ ป2563 

10,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        10,000  อยูระหวางดําเนินการ 

87 

:โครงการประชุมชี้แจง อสม.เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก 
0-5 ป ตําบลวังโปง อ.วังโปง จ.
เพชรบูรณ ป 2563 

15,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        15,000  อยูระหวางดําเนินการ 

88 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเชี่ยวชาญในการให
คําปรึกษาผูทีมีปญหาจากการสูบบหรี่

25,100 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
      25,100              -    อยูระหวางดําเนินการ 



และติดตามดูแลในชุมชน ตําบลวังโปง 
จ. อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ ป 2563 

89 

โครงการคนหาคัดกรองผูปวยกลุมเสี่ยง
เพ่ือการเขาถึงบริการผูปวยวัณโรคราย
ใหม อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ป 
2563 

3,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          3,000  อยูระหวางดําเนินการ 

90 
โครงการควบคุมและปองกันโรคติดตอ
ในพ้ืนท่ี อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ ป2563 

32,250 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        32,250  อยูระหวางดําเนินการ 

91 
โครงการเฝาระวังและคัดกรองโรคไม
ติดตอเรื้อรังตําบลวังโปง อําเภอวังโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ ปงบประมาณ 2563 

23,800 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        23,800  อยูระหวางดําเนินการ 

92 

โครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตานม ต.วังโปง 
อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ป 
2563 

19,000 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
        19,000  อยูระหวางดําเนินการ 

93 

โครงการเพ่ิมศักยภาพเจาหนาท่ีรพ.สต. 
ในการคัดกรอง ติดตาม สงตอเด็กท่ีมี
พัฒนาการลาชา ในเขตคปสอ. วังโปง ป 
2563 

2,500 
เงินบํารุง รพ.วัง

โปง 
          2,500  อยูระหวางดําเนินการ 

94 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม 
(ครู ข)ดานการติดตามและตรวจเตานม
ดวยตัวเองในพ้ืนท่ี อ.วังโปง จ.
เพชรบูรณ ป 2563 3,400 

เงินบํารุง รพ.วัง
โปง 

 

        3,400  อยูระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 

วัน/เดือน/ป....    31  สิงหาคม  2563  

หัวขอ รายงานการผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

            ประกาศรายงานการผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

หมายเหตุ

..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

                            ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 
                             ประภาพรรณ  เนตรแสงศรี                                นิธินันท  สกุลทอง 
                      ( นางสาวประภาพรรณ  เนตรแสงศรี  )                  ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
           ตําแหนง        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี.. 31......เดือน.สิงหาคม .พ.ศ.2563    วันท่ี.. 31......เดือน.  สิงหาคม...พ.ศ.2563 
 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
(นายปราโมทย  นรายศ) 
ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 
วันท่ี..31......เดือน.  สิงหาคม...พ.ศ.2563 
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