๑
รายงานการประชุม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สสอ.เชียงคา
๒. นายไพรัช หอมนาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เชียงคา
๓. นายณรงค์ เมืองมูล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสอ.เชียงคา

๔. นางอารยา มหาวงศนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสอ.เชียงคา

๕. นายคงศักดิ์ เย็นใจ
๖. นางปภาดา มังคลาด

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

สสอ.เชียงคา
สสอ.เชียงคา

๗. นายประหยัด สองสีใส

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสอ.เชียงคา

๘. นายนที หอมนาน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสอ.เชียงคา

๙. นางวรัญญาศิริ วงศ์ใหญ่
๑๐. นางอรอนงค์ บุญชูโชค

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลหย่วน
รพ.สต.ตาบลเจดีย์คา

๑๑. นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลร่มเย็น

๑๒. นายราเมศ หงส์ไธสง

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ

๑๓. นายภูวนาถ อ่อนนวล
๑๔. นางมณัสสิการญ์ ทวีเดช

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลเวียง
รพ.สต.ฝายกวาง

๑๕. นางลักษณา ชัยแก้ว

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลเจดีย์คา

๑๖. นางอัมพร บ่อสุวรรณ

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านแวนโค้ง

๑๗. นางสาวจันทา อุดมรักษ์
๑๘. นายนราพันธ์ จันทิมา

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลทุ่งผาสุข
รพ.สต.ตาบลเชียงบาน

๑๙. นางละเอียด ใจกล้า

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลน้าแวน

๒๐. นายสงกรานต์ หอมนาน

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านผาลาด

๒๑. นางอติมา กะรัตน์
๒๒. นางเกศินี วงศ์ใหญ่

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านจาบอน
รพ.สต.บ้านสันปูเลย

๒๓. นายอภิชิต วงศ์ใหญ่

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านปางมดแดง

๒๔. นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านปางถ้า

๒๕. นางสมหมาย ยาวิราช
๒๖. นางสาววราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์

ผู้อานวยการ รพ.สต.
พนักงานสุขภาพชุมชน

รพ.สต.บ้านน้ามิน
สสช.บ้านต้นผึ้ง

๒๗. นางจารุนันท์ หายโศรก

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

สสช.บ้านคะแนง

๒
๒๘. ประวิทย์ สูงปานเขา
๒๙. นายอนุสรณ์ คาพีระ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.สต.บ้านปางถ้า
รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ

๓๐. นางสาวอวัสดา ธีรบัณฑิตกุล

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.สต.บ้านผาลาด

๓๑. นางวิจิตร อินต๊ะสิน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.สต.ตาบลน้าแวน

๓๒. นางสาวนิตยา ศรีประโชติ
๓๓. นางอรอนงค์ อินอ่อน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.สต.ฝายกวาง
รพ.สต.ตาบลเวียง

๓๔. นางมณีรตั น์ คามูล

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.สต.ตาบลทุ่งผาสุก

๓๕. นางวิภารัตน์ สายใจ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.สต.ตาบลเชียงบาน

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๑๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑. ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือกิจกรรมในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๑.๑ กิ จกรรมรณรงค์ส วมหมวกนิ รภั ยป้ องกัน อุบัติ เหตุท างถนน ประจาปี ๒๕๖๐ อาเภอเชียงคา วั นที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอาเภอเชียงคา
๑.๒ การบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ของกรมทหารพรานที่ ๓๑ ค่ายขุนจอมธรรม มีผู้ร่วมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ บาท
๑.๓ กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวัน ที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (กิจกรรม
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมทาบุญตักบาตร กิจกรรมทางศาสนา ๒ ศาสนา กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์)
๒. จังหวัดพะเยาได้สั่งย้ายข้าราชการในสังกัดโดยตัดโอนตาแหน่งอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่ายยังหน่วยงานแห่ง
ใหม่ เพื่อจัดการตาแหน่งและอัตรากาลังของข้าราชการหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขพะเยา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เหมาะสม และตรงกับการปฏิบัติงานจริงอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ จังหวัดพะเยาได้ส่งสาเนาคาสั่งจังหวัด
พะเยาที่ ๒๔๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และคาสั่งจังหวัดพะเยาที่ ๒๔๓๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๐ อาเภอเชียงคามีจานวน ๘ รายคือ ๑)นางสุนิสา ขันเปี้ย พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพ รพ.สต.ตาบลเชียงบาน ๒)นางอร
อนงค์ อินอ่อน พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพ รพ.สต.ตาบลเวียง ๓)นายคงศักดิ์ เย็นใจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน รพ.สต.
ตาบลหย่วน ๔)นางแก้วภาลาสอน พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพ รพ.สต.ตาบลน้าแวน ๕)นางสาวแจ่มใส ขาวสะอาด พยาบาล
วิชาชีพวิชาชีพ รพ.สต.ฝายกวาง ๖)นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.ตาบลหย่วน ๗)นางเจียม
จันทร์ บุญต่อ พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพ รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ และ ๘)นางสุนทรี บุญพร้อม พยาบาลวิชาชีพวิชาชีพ รพ.
สต.ตาบลหย่วน
๓. จังหวัดพะเยาแจ้งสานักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ ได้กาหนดการจัดประชุมวิชาการและเตรียม
สรุปตรวจราชการ ในเขตสุขภาพที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติคุ้มคา ตาบลหนองป่าครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่ สสจ.พะเยา ได้โควตา ๕๐ คน อาเภอเชียงคา ๒ ท่านคือคุณปภาดา
มังคลาดและคุณเกศินี วงศ์ใหญ่ สาหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของสาธารณสุขอาเภอ รพ.สต. เบิกจาก
สสจ.พะเยา

๓
๔. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัด ดาเนินการรวบรวมข้อมูลครัวเรือน
บ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ส่งข้อมูลทางเวปไซต์
ของสานักงาน กสทช. ใน http://dtv.nbtc.go.th/register แล้วพิมพ์แบบฟอร์มตามที่กรอกส่งให้ สสจ.พะเยา สาหรับ รหัส
Username และ Password สาหรับ Login เข้ากรอกรายละเอียด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Username = G
๒๑๐๐๙ Password = YUQ๖๖
๕. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งประกาศร้อยละของฐานในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามที่จังหวัดพะเยาได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน นั้น ดังนี้ ระดับ
๖. จังหวัดพะเยา แจ้งด้วยพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย และลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๐ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่หลายของผลิตภัณฑ์ยาสูบและยกระดับการคุ้มครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๗. โรงพยาบาลเชียงคาร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดโครงการปลูกป่า ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งจะดาเนินการปลูกป่า ณ ป่าหลังอ่างเก็บ
น้าแม่ตา ตาบลน้าแวน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อปลูกจิตสานึกของประชาชนให้มีการ
รักษาผืนป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้น จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพเชียงคา – ภูซาง ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าว
(ผู้ร่วมปลูกป่า เตรียมอุปกรณ์สาหรับการปลูกป่า อาทิ เช่น จอบ เสียม อาหารกลางวัน เสื้อกันฝน ยาทากันยุง และรองเท้าที่
เหมาะสมในการเดินป่า เพราะต้องเดินป่าเป็นระยะทางไป-กลับ ๖ กิโลเมตร)
๘. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กาหนดจัดประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan Charing) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมทางวิชาการรวมทั้งนาเสนอผลงานที่เป็น Best practice แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จึงขอเรียนเชิญ นพ.สสจ.
,ผอ.รพศ.,ผอ.รพท.รพช.,ผู้แทน สสอ. จังหวัดละ ๓ คน และผู้แทน รพ.สต. จังหวัดละ ๓ คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง)จากต้นสังกัด และสามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมได้ที่ www.registersharing60.moph.go.th ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สาหรับการสารองห้องพักให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมประสานโดยตรงกับทางโรงแรม
๙. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่มกับภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข
ได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ ๔.๐ “ก้าวต่อไปเพื่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ที่มั่นคง” Next step : ๔.๐ Stable of primary health system และการประชุมวิชาการระดับประเทศ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีในการรับโล่พระราชทานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนและระดมความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการปฏิบัติงาน จึงประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกค่าใช้จ่าย(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก) จากงบประมาณต้นสังกัด

๔
๑๐. การตรวจสุขภาพประจาปี ๒๕๖๐ ทางโรงพยาบาลเชียงคา ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสังกัด สสอ.เชียงคา
สาหรับการนัดตรวจสุขภาพนั้นทางโรงพยาบาลเชียงคา จะทาหนังสือแจ้งมาให้ทราบต่อไป สิทธิประกันสังคม ฟรีตามรายการ
เอกสารที่แจ้ง
๑.๒ เรื่องจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกานันผู้ใหญ่บ้าน (๘,๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม(๑) ที่ว่าการอาเภอ
เชียงคา ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา และการประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอเชียงคา วันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาเภอเชียงคา
๒. เรื่องก่อนประชุม
- มอบเงินค่าไถชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
- มอบหนังสือสาคัญการเป็น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
๓. ขอขอบคุณงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
- กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยป้องกันอุบั ติเหตุทางถนน ประจาปี ๒๕๖๐ อาเภอเชียงคา วันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการ
อาเภอเชียงคา
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๑๐ วัด ๑๐ ตาบล เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช(ทุกวันที่ ๙ ของเดือน) ณ วัดผาลาด หมู่ ๕ ตาบลน้าแวน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔. พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอ
ดุลยเดช(ทุกวันที่ ๙ ของเดือน) ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดดอยอิสาน หมู่ ๒ ตาบลอ่างทอง
๕. งานวันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอาเภอเชียงคา เวลา ๐๘.๐๐ น.
๖. พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเฉลิมพระ
เกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ค่ายขุนจอมธรรม
ยอดรวมบริจาคทั้งสิ้น ๒๗๒,๒๓๖ บาท ได้โค กระบือ จานวน ๑๐ ตัว (โค ๒ ตัว ควาย ๗ ตัว และวัวเพศเมีย
อีก ๑ ตัว จากการบริจาคของพระครูปิยชัยสิทธิ์(ครูบาอู๋) เจ้าอาวาสวัดร้องเก่า ร่วมทาบุญ)
๗. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
๗.๑ พิธีทาบุญตักบาตร เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดหย่วน การแต่งกายปกติขาว
๗.๒ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม การแต่งกายชุด
ปกติขาวหรือชุดกากีแขนยาว

๕
๗.๓ พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคา
วิทยาคม การแต่งกายชุดปกติขาวหรือกากีแขนยาว
๘. ทาบุญทุกวันพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๖๐ (ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐)
- วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ วัดร่องค้อม บ้านใหม่อัมพร หมู่ ๑๑ ตาบลเจดีย์คา
-

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วัดสนธิ์พัฒนา บ้านสนธิ์พัฒนา หมู่ ๘ ตาบลน้าแวน

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ วัดปัวแหลง บ้านปัว หมู่ ๒ ตาบลฝายกวาง
๙. งานมหกรรม ๘ ชาติพันธุ์อาเภอเชียงคา สานสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน(ไทย- ลาว) ในวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ
หน้าที่ว่าการอาเภอเชียงคา
๑๐. โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี “เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”
๑๑. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ
๑๒. วาระงานศพปลอดเหล้าและการพนัน เป็นวาระของอาเภอเชียงคา และเป็นวาระของจังหวัดพะเยา ขอให้ทุก
หมู่บ้านได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๑๓. การจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ากว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์และการยุยงส่งเสริมให้เด็กทะเลาะ มี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔. การใช้ห้องประชุม ของที่ว่าการอาเภอเชียงคา หากหน่วยงานใดต้องการใช้ห้องประชุมอาเภอจะต้องสนับสนุน
ค่าไฟฟ้า ค่าแอร์ ทางอาเภอได้ออกระเบียบการใช้ไว้
๑๕. ปั ญ หาการก าจั ด ขยะ ตอนนี้ อ าเภอเชี ย งค ามี ปั ญ หาการก าจั ด ขยะ ดั ง นั้ น ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก บ้ า นเรื อ น
หน่วยงาน ช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อการกาจัดขยะที่ถูกต้องและลดปริมาณขยะ
๑๖. การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เดือนนี้ทางกาชาดตังหวัดพะเยาจะได้ออกมาช่วยเหลือผู้ยากไร้ในอาเภอเชียงคา ๑๐
ตาบล ๑๐ ราย ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอให้ตรวจสอบด้วยว่าขอความช่วยเหลือด้านใด อย่างไร ปริมาณ
เท่าไร
๑๗. การติดตามผลการดาเนินการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานสนามบัน ค่าย
ขุนจอมธรรม ตาบลเชียงบาน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
๑๗.๑ การจัดทาดอกไม้จันทน์
๑๗.๒ การปลูกดอกดาวเรือง
๑๗.๓ การจัดเตรียมสถานที่, ไฟฟ้า, ซุ้ม, การถ่ายทอดสัญญาณ
๑๗.๔ การจัดนิทรรศการและการแสดงมหรสพ
๑๗.๕ การประชาสัมพันธ์
๑๗.๖ การถวายดอกไม้จันทน์
๑๘. การน้อมนากระแสพระราชดารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปฎิธานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
๑๙. การคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑
๒๐. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัม พันธ์โครงการ “ร่ว มใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกีย รติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว”
๒๑. โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ทุกส่วนราชการ
ได้ดูแลธงชาติให้สวยงาม สง่างาม ชักขึ้นลงให้ถูกต้อง
-

๖
๒๒. สรุปสถานการณ์เหตุการณ์ โรค ภัยทางสุขภาพ ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จานวน ๔ เหตุการณ์คือ การ
รับประทานเห็ดพิษ ๒ เหตุการณ์ที่ตาบลบ้านตา อาเภอเมืองพะเยา และตาบลขุนควร อาเภอปง เหตุการณ์ไข้เลือดออก ๑
ราย ทีอาเภอดอกคาใต้ และโรคไข้ใหญ่ใหญ่ในพื้นที่ตาบลท่าวังทอง ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา และการประชาสัมพันธ์
การบังคับใช้ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๑.๓ เรื่องจากประชุม กวป.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๑. เรื่องก่อนการประชุม
๒. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒.๑ สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ สรุปการประชุม VDO Conference การร้องเรียนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
๓.๒ การดาเนินงานการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุทมี่ ีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
ตาบล Long Term Care: LTC
๔. รับรองรายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ มติรับรอง
๕. เรื่องสืบเนื่อง
๕.๑ รายงานความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน dT ในผู้ใหญ่
๕.๒ สาระสาคัญการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนางานวัณโรค
๖. เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
๖.๑ การประชุมวิชาการและสรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๐
๖.๒ สรุปผลการดาเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย
๖.๓ สรุปผลการประเมิน ITA
๖.๔ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
๖.๕ งานประกันสุขภาพ
๗. เรื่องเพื่อทราบ
๗.๑ สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญโดยทีมตระหนักรูส้ ถานการณ์ (Situation Awareness
Team : SAT) สสจ.พะเยาประจาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
๗.๒ สถานการณ์ระบาดวิทยาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๗.๓ ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย กระทรวงสาธารณสุข
๗.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๘. เรื่องเพื่อพิจารณา
๘.๑ การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผูเ้ กษียณอายุราชการ บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๐
๙. เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ผอ.รพ.สต.,สสช.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๗
๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ผอ.รพ.สต., สสช. และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน( Conflict of Interests) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ทาให้แก้ขอ้ กล่าวหาเรื่องความลาเอียง แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และทาให้ประชาชน
เชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง(รายละเอียด ตามที่เอกสารคู่มือที่แจกใน
ห้องประชุม)
๔.๑.๒ ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เซน
ทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้ง
เปิ ด โอกาสให้ มี การแลกเปลี่ ย นความรู้ ความคิ ดเห็ น ประสบการณ์ สสจ.พะเยา จึ งขอเชิ ญบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการฯดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
จากหน่วยงานต้นสังกัด สาหรับค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างประชุม คนละ ๒,๐๕๐ บาท ชาระผ่านระบบ
Teller Payment การจองที่ พั ก ให้ จ องที่ พั ก กั บ ทางโรงแรมโดยตรง รายละเอี ย ด หรื อ ลงทะเบี ย นทางเว็ ป ไซต์
www.moph.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔.๑.๓ สสจ.พะเยา ขอความร่วมมือแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งสารวจข้อมูลสถานที่ผลิต(คัดและ
บรรจุ)ผักและผลไม้สดในพื้นที่รับผิดชอบ และรวบรวมผลการสารวจส่งกลับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พะเยา ภายในวัน
ศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป เอกสารที่ส่งมี ๑)รายชื่อกลุ่ม
เกษตรกร ๒)ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผัก
หรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ๓)รายชื่อผักและผลไม้(บัญชีหมายเลข ๑) และ ๔)แบบรายงานผลการสารวจข้อมูล
๔.๑.๔ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย กสทช. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด ได้
ร่วมมือกันจัดทา โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” โดยขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ซึ่งถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งจาก ประชาชนทั่วไปโดยรายได้ที่เกิดจากการรีไซเคิลโทรศัพท์เก่าทั้งหมดนี้จะส่งมอบ
ให้รัฐบาลเพื่อนาไปมอบต่อให้องค์กร การกุศลเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศต่อไป ทางคณะผู้จัดจึงขอความอนุเคราะห์
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ รวมทั้งขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานฯ เพื่อจัดตั้งจุดปิดป้ายประชาสัมพันธ์รับบริจาคมือถือที่เลิกใช้แล้ว โดยทั้งนี้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด จะเป็น
ผู้ดาเนินการรวบรวมเพื่อจัดส่งให้ส่วนกลาง โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔.๑.๕ ค่าถ่ายเอกสารประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จานวนเงิน ๕๐ บาท
๔.๒ ฝ่ายวิชาการ
๑. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองประจาปี ๒๕๖๐ เรื่องทักษะการสื่อสารในการ
ดูแลผูป้ ่วยระยะท้ายและการจัดการอาการรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ รพ.ลาปาง สามารถ
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ทาง http://goo.gl/forms/M7FMWb2RahZr5WxC3
๒. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยเรื่อง “การพยาบาลพหุ
วัฒนธรรม:ความท้าทายในการดูแลสุขภาพยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบียน ๒,๕๐๐
บาท

๘
๓. ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ “ระบาดวิทยาวัฒนธรรม”ของสานักวิจัยสังคมและสุขภาพ อบรม ๓ รุ่นๆละ
๔๐ คน
รอบ ๑ รับสมัคร ๑๘ ก.ค. – ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐

อบรม ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

รอบ ๒ รับสมัคร ๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐

อบรม ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รอบ ๓ รับสมัคร ๑ – ๓๑ ต.ค ๒๕๖๐

อบรม ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

๔. ประชาสัมพันธ์การอบรมของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑. การเตรียมพยาบาลสาหรับดูแลผูป้ ่วยวิกฤต ๒๘ ส.ค. – ๑ ก.ย. ๒๕๖๐
๒. อบรมฟื้นฟูสาหรับเวชปฏิบตั ิเรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗
พ.ย. ๒๕๖๐
๓. แนวคิดและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง :การดูแลแบบผสมผสานวันที่ ๒๐ – ๒๓ พ.ย.
๒๕๖๐
๕. สานักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่นจัดอบรมสาหรับพยาบาลจานวน ๙ หลักสูตร ผู้สนใจสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ
สสอ.เชียงคา
๖. ขอเชิญประชุมวิชาการ CHR Palliative care 2017:Grief & Bereavement สูญเสียอย่างไรไม่สญ
ู สิ้น ในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น ๔ อาคารโภชนาการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ไม่มี
ค่าลงทะเบียน แจ้งชื่อลงทะเบียนได้ที่ น.ส.รัตนาภรณ์ กรุณา โทร ๐๘ ๑๙๔๐ ๗๙๙๐ E mail:
r_karunapone@hotmail.com และ นางจิรภา ภีระบัน โทร ๐๘ ๙๘๕๕ ๓๗๒๗ E mail: jeepa2520@gmail.com ได้ถึง
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ค่าใช้จ่ายอื่นเบิกต้นสังกัด และส่งผลงานเรื่องเล่าจากใจเน้นเนื้อหาเรื่องเล่าประทับใจจากการดูแลผู้ป่วย
และญาติเข้าประกวดในการประชุมวิชาการ โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ E –mail :
crh.palliativecare@gmail.com
๗. รายงานความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียตามแบบสอบถามความพึงพอใจฯ หนังสือ
ส่งตรงทุก รพ.สต. รายงานภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๘. ขอความร่วมมือประเมินผลการดาเนินงานอาสาสมัครประจาครอบครัว ( อสค.) โดยการประเมินครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง ร้อยละ ๓๐ ของจานวน อสค.ทีข่ ึ้นทะเบียน ส่งสสอ.เชียงคา ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๖๐
๙. สสจ.พะเยากาหนดจัดการประกวด อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ระดับจังหวัดในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุม ๑ สสจ.พะเยา
๔.๓ ฝ่ายสนับสนุนบริการ
๑. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาเภอละ ๓ - ๕ คน ร่วมกิจกรรมโครงการ
คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รอบที่ ๔ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ถึง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๒. คณะทางานพัฒนาระบบบริการ(Service plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดพะเยา ขอเชิญผู้รับผิดชอบ
ในการเฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ใน รพ.สต. ตัวแทนอาเภอๆ ละ ๒ คน ร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดพะเยา ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
โภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา

๙
๓. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน ตลอดทั้งปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย = คณะทางาน ศปถ.อาเภอ,จนท.สธ. ผู้รับผิดชอบงานฯ(สสอ.,รพ.,รพ.สต.(๒ คน))
๔. แจ้งประกาศกระทรวงยุติธรรม
(รายละเอียดตามสาเนาหนังสือ ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๙.๑/ว๘๙๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจารถบัส อานวยความสะดวกแก่ประชาชนจังหวัดพะเยา ในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ
กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคาร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เดินทางวันจันทร์
ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
๖. การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาปี ๒๕๖๑ ทาง สสอ.เชียงคา ได้ส่งรายชื่อสมาชิก พอ.สว. ใน
พื้นที่ไปขออนุมัติการออกปฏิบตั ิงานไปที่ สสจ.พะเยา แล้วรับการอนุมัติจะแจ้งอีกครั้ง
๗. ตามที่รัฐบาลให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นนโยบายของประเทศโดยเฉพาะด้านการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วย เป็นเหยื่อของผู้ค้า ผู้แสวงหาผลประโยชน์ จึงควรมีการดาเนินการต่อผู้เสพ/ติด
สารเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม ได้รับโอกาส มีความเสมอภาค ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดคล้องสถานการณ์ของโลก
ปัจจุบัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจ ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้ติดยาเสพติด ในเชิงสุขภาพ
และบริการทางสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบวาระที่ ๕
การนาเสนอผลการปฏิบัติงานของสถานบริการในสังกัด ในการควบคุมโรคทางระบาดวิทยา
ระเบียบวาระที่ ๖เรื่องอื่นๆ
๖.๑ แจ้งสมาชิกสวัสดิการสาธารณสุขเชียงคา – ภูซาง การฝากเงินเข้ากลุ่มต้องฝากก่อนทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
การนาส่งเงินได้ทุกคนใน สสอ.เชียงคา
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
คงศักดิ์ เย็นใจ
(นายคงศักดิ์ เย็นใจ)
ผู้บันทึกการประชุม

ไพรัช หอมนาน
(นายไพรัช หอมนาน)
ผู้ตรวจการประชุม

