
สรุปผลโครงการ 
วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่งชาติ (อสม.)  อ าเภอวานรนิวาส 

 ประจ าปีงบประมาณ  2565 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส 

วันที่  24  มีนาคม  2565 
ณ  หอประชุมอ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  200  คน 

 2. สรุปภาพรวมกิจกรรม 
- จัดบูธนิทรรศการ 
- การมอบใบประกาศเกียรติคุณ  แก่  อสม.ดีเด่น ระดับต าบล / อ าเภอ   
  โดยมี  ท่านนายอ าเภอวานรนิวาส  เป็นประธาน  มีหัวหนา้ส่วนร่าชการ / ผู้น า 
  เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม คณะท างานจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร ปี 2565  

ครั้งที่  1 /  ๒๕๖5 
 

วันที่  8 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  เวลา 10.00 น.- 12 .00 น. 
 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส 
 

******************* 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1…………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องตดิตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1.ความส าคัญของวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2565 อ าเภอวานรนิวาส 
4.2 รูปแบบกิจกรรมการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2565 อ าเภอวานรนิวาส 
4.3 ติดตามรายชื่อ อสม.ดีเด่นระดับต าบล 

    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการประชุมคณะท างานจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร ปี 2565 
วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปฏิบัติงาน 
1 นายชวน  โทอ้ิง สาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส สสอ.วานรนิวาส 
2 นายเจริญ  ผาใต้ ประธาน อสม.อ าเภอวานรนิวาส ชมรม อสม.วานรนิวาส 
3 นางศิรินุช ณ นครพนม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.วานรนิวาส 
4 นางนุสรา อุตรนคร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วานรนิวาส 
5 นายสุทวิสั หาระโคตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.วานรนิวาส 
6 นางฐิติมา  แสนโสภา เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านส้งเปือย 
7 นางวันวิสาข์   เลิศศร ี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.นาค า 
8 นางสาวชลาลัย  หัสดร นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านแสงเจริญ 
9 นางสาวณัฐพร นิจธรรมสกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโนนอุดม 
10 นางสาวอังสุมารินทร์  ไชยราช นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองฮาง 
11 นางสาวเพ็ญนภา  เมืองเหนือ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านวังเยี่ยม 
12 นางสาวรุจิเรจ  เบิกสีใส นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.คอนสาย 
13 นายจักรพันธ์  อรรคฮาด นักวิชาการสาธารณสุข สอน.โคกแสง 
14 นายมีชัย  ผายเงิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ 
15 นางสาวรัตนาพร  ไวฝาง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  (พกส.) รพ.สต.บ้านขัวก่าย 
16 นายอนุชา  สีหาเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านปานเจริญ 
17 นายวิญญูพล  ปรางค์ทอง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.จ าปาดง 
18 นางสาววงจันทร์  สุพิมล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโพนแพง 
19 นางสาวพัชรา  สัพโส นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยหิน 
20 นางนนทิยา  เคนพุทธา เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.คอนสาย 

 
เปิดประชุมเวลา 10.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1.ความส าคัญของวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2565 อ าเภอวานรนิวาส 
ประธานอ าเภอวานรนิวาส มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน 2,507 คน 

สามารถดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชน  ด้วยการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ  
ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานและเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท าโครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญ ก าลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ท างานด้วย
ความเสียสละ โดยมีการมอบรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  และอสม.ที่
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง 

นางศิรินุช ณ นครพนม ตามคณะรัฐมนตรี ได้มีมติก าหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส ร่วมกับ ชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอ
วานรนิวาส มีกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร แก่เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด และต าบล ในแต่ละ
สาขา จ านวน 12 สาขา ได้แก่  

1. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
2. การส่งเสริมสุขภาพ 
3. สุขภาพจิตชุมชน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5. การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และ  การสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9. การจัดการสุขภาพชุมชนและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
10. นมแม่ อนามัยแม่และเด็ก 
11. ทันตสุขภาพในชุมชน 

12. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมจ านวน 186 คน   
และจัดบูธนิทรรศกาล อสม.ดีเด่นแต่ละสาขา ตามรายหน่วยสถานบริการ 19 แห่ง โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยประมาณ 300 คน 
 มติที่ประชุมรับทราบ 
 

4.2 รูปแบบกิจกรรมการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2565 อ าเภอวานรนิวาส 
ประธาน  รูปแบบการจัดกิจกรรม นี้ขอเป็นการใช้หอประชุมที่ว่าการอ าเภอวานรนิวาส และจ ากัดคน

ตามท่ีได้เสนอไป ส่วนวันที่จัดนั้นวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ตามเอกสารที่แนบมาให้ทุกท่าน
ในที่ประชุม 

ประธานชมรม อสม.อ าเภอวานรนิวาส เพ่ิมค าเจตนารมณ์ของ อสม.ด้วยครับ 
ประธาน  ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละ รพ.สต.ได้รับผิดชอบ พา อสม.ดีเด่นมานั่งเก้าอ้ีตามต าบล

ให้เรียบร้อย  ส่วนการจัดบูธนิทรรศกาล ให้ อสม.ที่เหลือประจ าอยู่ พร้อมน าเสนอให้ประธานในพิธีวันนั้นทราบ ส่วน
พิธีกรมอบหมายให้ คุณศักดา ธงชัย ผอ.รพ.สต.บ้านคอนสาย และคุณแจ่มนภา ใขค า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
รพ.สต.บ้านขัวก่าย  

นายวิญญูพล  ปรางค์ทอง  ส่วนการจัดนิทรรศกาลขอให้เป็น การน าเสนอ อสม.ดีเด่นของแต่ละ รพ.
สต. อย่างน้อย 1 สาขา ที่มาคัดเลือกเวทีระดับอ าเภอ 

มติที่ประชุมรับทราบ 

 



4.3 ติดตามรายช่ือ อสม.ดีเด่นระดับต าบล 
  นางศริินุช ณ นครพนม  ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ทุก รพ.สต.ได้ส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่น ระดับต าบลให้
ก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2565 เพื่อจะได้ส่งให้ ท่านสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส และนายอ าเภอวานรนิวาส ได้ลงนาม
เป็นเกียรติแก่ อสม.ดีเด่น 

มติที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 
 
     ................................................ ผู้บันทึกรายงาน 
         (นางศิรินุช ณ นครพนม) 
 
 
     ................................................ ผู้ตรวจรายงาน 
              (นายชวน  โทอ้ิง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


