ระเบียบวาระการประชุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล,สถานบริการสาธารณสุขชุมชนและเจาหนาที่สาธารณสุข
ครั้งที่๑๐/๒๕๖๒
วันจันทร ที่ ๘กรกฎาคม๒๕๖๒
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. ประชุมผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล,สถานบริการสาธารณสุขชุมชนและ
เจาหนาที่สาธารณสุขการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมองคกร
- สวดมนตไหวพระ
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
๑.๒เรื่องจากการประชุมกํานันและผูใหญบาน
๑.๓เรื่องจากการประชุม กวป. สสจ.พะเยา
ระเบียบวาระที่ ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ผอ.รพ.สต.,สสช.และเจาหนาที่สาธารณสุขครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
มติที่ประชุม ( ) รับรอง
( ) ไมรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ผอ.รพ.สต.,สสช.และเจาหนาที่สาธารณสุขครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ ฝายบริหารงานทั่วไป
๔.๒ ฝายวิชาการและสนับสนุนบริการ
ระเบียบวาระที่ ๕การนําเสนอผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขของแตละสถานบริการ
ระเบียบวาระที่ ๖เรื่องอื่นๆ
-------------------------------

๑
รายงานการประชุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล,เจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
และเจาหนาที่สาธารณสุขครั้งที๙่ /๒๕๖๒
วันศุกรที่๗มิถุนายน๒๕๖๒
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นายไชยยนต วงศใหญ
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา สสอ.เชียงคํา
๒. นางอารยา มหาวงศนันท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เชียงคํา
๓. นายคงศักดิ์ เย็นใจ
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.เชียงคํา
๔. นายครรชิต กันทะสอน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เชียงคํา
๕. นางสาวนรินทรทิพย รวมสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สสอ.เชียงคํา
๖. นายนที หอมนาน
ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ตําบลหยวน
๗. นางอรอนงค บุญชูโชค ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ตําบลเจดียคํา
๘. นายภูวนาถ ออนนวล ผูอ ํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ตําบลเวียง
๙. นายประวิทย สูงปานเขา รก.ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.บานฝายกวาง
๑๐. นางอัมพร บอสุวรรณ ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.บานแวนโคง
๑๑. นางปภาดา มังคลาด รก.ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ตําบลแมลาว
๑๒. นายประหยัด สองสีใส รก.ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.บานน้ํามิน
๑๓. นางสาวจันทา อุดมรักษ ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ตําบลทุงผาสุข
๑๔. นายนราพันธ จันทิมา ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.ตําบลเชียงบาน
๑๕. นายสงกรานต หอมนาน ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.บานผาลาด
๑๖. นายปณณวิชญศักบุตร รก.ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.บานจําบอน
๑๗. นายอภิชิต วงศใหญ
ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.บานปางมดแดง
๑๘. นายสินชัย รัตนกระจางศรี
ผูอํานวยการ รพ.สต.
รพ.สต.บานปางถ้ํา
๑๙. นางสาววราภรณ วงศวานวิวัฒน พนักงานสุขภาพชุมชน สสช.บานตนผึ้ง
๒๐. นางสาวสุรภิญ ชนะพิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ตําบลเชียงบาน
๒๑. นางอรอนงค อินออน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ตําบลเวียง
๒๒. นายณรงคฤทธิ์ แสงแกว นักวิชาการสาธารณสุข สสช.บานคะแนง
๒๓. นางกุลธิดา สองสีใส นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ฝายกวาง
๒๔. นายบุรินทร วงคแกว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานปางถ้ํา
๒๕. นางสาวญาณภา สมพุทธ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานน้ํามิน
๒๖. นางสาวเบ็ญชา กิ่งกาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ตําบลรมเย็น
๒๗. นางวิจิตร อินตะสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ตําบลน้าํ แวน
๒๘. นางสาววรินทร สมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานสันปูเลย
๒๙. นางเจียมจันทร บญตอ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บานหนองปาแพะ
๓๐. นายเมธี คําหวาง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ตําบลแมลาว
เปดประชุมเวลา ๐๙.๐๙ น.

๒
ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องประธานแจงใหทราบ
๒. ขอบคุณเจาหนาที่ ที่ใหความรวมมือในกิจกรรมรอบเดือนที่ผานมา
- กิจกรรม อันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๔ – ๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จิตอาสา ณ สวนสุขภาพเชียงคํา ๑๐๐ ป และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ณ หองประชุมโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
๓. แนะนําขาราชการมาปฏิบัติงานในอําเภอเชียงคํา จํานวน ๒ คน คือ (๑) นางสาวญาณภา สมพุทธ ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บานน้ํามิน ตําบลแมลาว และ (๒) นายบุรินทร วงคแกว ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ รพ.สต.บานปางถ้ํา ตําบลรมเย็น
๓. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๖.๑/ว๘๗๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เรื่องเรียกผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเพื่อจัดจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตามประกาศสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่องบัญชีรายชื่อลูกจางชั่วคราว(รายเดือน)เงินบํารุงที่ผานการประเมินเขาสูตําแหนงพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีคุณสมบัติไมตรง ใหไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจางและทําสัญญา
จางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ หองประชุม ๑ สสจ.พะเยา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อําเภอเชียงคํา มี
จํานวน ๖ คน คือ (๑) นางสาวสิรินพร ดวงจันทร รพ.สต.เจดียคํา (๒) นางจิราวรรณ ลาพิงค รพ.สต.บานน้ํามิน (๓) นาง
สุดารัตน ไกลถิ่น รพ.สต.บานแวนโคง (๔) นายประยุทธ อุดทังไข รพ.สต.บานแวนโคง (๕) นางสาวศศิประภา กาติ๊บ รพ.
สต.บานจําบอน และ (๖) นายสมรส กาติ๊บรพ.สต.บานจําบอน ตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
๔. โรงพยาบาลเชียงคําแจง ขอเขามาสํารวจสภาวะทันตสุขภาพเด็กอายุ ๑๘ เดือน ถึง ๒๔ เดือนในพื้นที่ เพื่อ
ประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงาน ติดตาม การเปลี่ยนแปลงปญหาสุขภาพชองปาก และใชขอมูลจากการสํารวจเปน
แนวทางในการวางแผนการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในปตอไป จึงขอความอนุเคราะหสถานบริการในพื้นที่ไดชวยนัดหมาย
เด็กกลุมเปาหมายมาทําการตรวจสุขภาพชองปาก เอกสารตามไฟลที่แนบ
๕. กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงคํา ไดดําเนินการกิจกรรมสงเสริมและปองกันโรคภายใตโครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพในกลุมเด็กวัยเรียน เครือขายบริการสุขภาพเชียงคํา ปงบประมาณ ๒๕๖๒ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟนดี” จึงขอออก
สํารวจสภาวะทันตสุขภาพของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑,๒,๓,๖ ตามวันเวลา ขอใหสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่แจง
ทางโรงเรียนจัดเตรียมขอมูลชื่อ – สกุล และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนดวย เอกสารตามไฟลที่แนบ
๖. โรงพยาบาลเชียงคําแจง ขอเขามาสํารวจสภาวะทันตสุขภาพประชาชน กลุมอายุ ๖๐ ถึง ๗๔ ปในพื้นที่ เพื่อ
ประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงาน ติดตาม การเปลี่ยนแปลงปญหาสุขภาพชองปาก และใชขอมูลจากการสํารวจเปน
แนวทางในการวางแผนการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในปตอไป จึงขอความอนุเคราะหสถานบริการในพื้นที่ไดชวยนัดหมาย
กลุมเปาหมายมาทําการตรวจสุขภาพชองปาก เอกสารตามไฟลที่แนบ
๗. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอความอนุเคราะหหนวยงานในสังกัดทุกแหงบันทึกขอมูลการครอบครอง
การใชประโยชนที่ดิน ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้สามารถบันทึกแบบสํารวจไดทาง QR ตามสิ่งที่สงมา
ดวย พรอมทั้ง code Print Screen ภาพหนาจอการบันทึกขอมูลสงใหกับ สสจ.พะเยา ทางอีเมล
naruemol.Thon@mophegp.mail.go.th https://forms.gle/XEC1GaaeJdxCGahX7

๓
๘. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจงการกําหนดวันหยุดราชการประจําป คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและลงมติ
กําหนดใหวันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี เปนวันหยุดราชการประจําป
๙. จังหวัดพะเยาขอความอนุเคราะหรวมเปนสวนหนึ่งของจังหวัดพะเยา สมัครนิตยสาร TO BENUMBER ONE จํานวน
๑ ราย ในราคา ๒๐๐ บาท โยชําระเงินโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยราชการจังหวัดพะเยา บัญชีออมทรัพย เลขที่
๙๘๐-๒-๘๑๖๘๖ -๘ชื่อบัญชีกองทุน ชมรม Tq Be NO ๑ จ.พะเยา และขอความกรุณาสงแบบตอบรับและหลักฐานการโอนเงิน
กลับมายังกลุมงานสงเสริมสุขภาพ สสจ.พะเยา หรือทางอีเมล supawinee_nui@hotmail.com ทางสสจ.จะทําการรวบรวมใบเสร็จ
การสั่งซื้อนิตยสารกลับไปยังหนวยงานของทานภายหลัง
๑๐. สปสช.เขต ๑ เชียงใหม จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นทั่วไป ตามมาตรา ๑๘(๑๓) ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ระดับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบท ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ประเด็นขอเสนอใช
ในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงนําไปพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เกิดประโยชนกับผูใหบริการ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย จังหวัดพะเยา กําหนดจัดในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๑๑. จังหวัดพะเยาสงสําเนาคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ ๘๘/๒๕๖๒ และ๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องอนุญาตใหพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจาการปฏิบัติงานในระหวางสัญญาจาง จํานวน
๒ ราย คือนายณัฐพงษ ชาวแพะ เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ตําแหนงเลขที่ ๑พย๐๐๔๘๖ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานจําบอน ตําบลอางทอง ใหลาออกไดตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อรับราชการทหาร และนางสาว
พรสวรรค ศรีออนทอง เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ตําแหนงเลขที่ ๑พย๐๐๕๑๒ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ตําบลรมเย็น ใหลาออกไดตั้งแตวันที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่ออื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระ
๑๒.มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเภสัชศาสตร ขอความอนุเคราะหแหลงฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยให
ดร.อดิณัฐ อํานวยพรเลิศ อาจารยในสังกัดคณะเภสัชศาสตร เขารับการฝกปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเชียงบาน ในระหวางวันที่ ๑๐ มิถุนายน – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มพูนความรูดานวิชาชีพในการ
รองรับการขับเคลื่อนและผลักดันระบบสุขภาพปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข
๑๓. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจงแนวทางการจัดเตรียมแผนงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายใน
ลักษณะงบลงทุน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอใหเครือขายบริการสุขภาพทุกแหง จัดเตรียมและพิจารณารายการตามแผนงบฯ
ประจําป ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และจัดสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อรวบรวมและ
ตรวจสอบเบื้องตน และนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ดังนั้นขอใหทุกสถานบริการใน
สังกัด สสอ.เชียงคําทุกแหงไดตรวจสอบขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของ ที่ตองการดําเนินการตามงบประมาณ ๒๕๖๓ สง
รายละเอียด เอกสาร ที่ สสอ.เชียงคํา โดยใชแนวทางของปงบประมาณ ๒๕๖๒
๑.๒ เรื่องจากประชุมหัวหนาสวนราชการและกํานันผูใหญบาน( ๔,๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๑. การประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ประจําเดือนมิถุนายน วันที่ ๔มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุมนันตาราม ที่วาการอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และการประชุมกํานัน /ผูใหญบาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ อําเภอเชียงคํา
วันที๔่ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระนั่งดิน ที่วาการอําเภอเชียงคํา
๒. เรื่องกอนประชุม
- การบูชาพระรัตนตรัย/ไหวพระสวดมนต
- มอบประกาศนียบัตรใหผูใหญบานพนจากตําแหนง(อายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ) จํานวน ๒ ราย
- มอบหนังสือสําคัญการเปน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง จํานวน ๔ราย
- การประชาสัมพันธการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันอาทิตยที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา
๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. จากสํานักกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา
- การรับสมัครรานคาเขารวมโครงการธงฟาประชารัฐที่ใช Apptication“ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One
stop service จากสํานักงานพาณิชยจังหวัดพะเยา
- การใหความรูเกี่ยวกับการใชอาวุธปนเบื้องตน จากสถานีตํารวจภูธรเชียงคํา

๔
๓. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย(คดี ๔ กลุม) หวงระหวาง ๑ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต รางกายและเพศ รับแจง - คดี ผลการจับกุม - คดี ผูตองหา - คน
๓.๒ คดีเกี่ยวกับทรัพย รับแจง - คดี ผลการจับกุม - คดี ผูตองหา - คน (คดีฉอโกงประชาชน,ทําใหเสียทรัพย
,ลักทรัพย,บุกรุก)
๓.๓ คดีความผิดพิเศษ ไมมีการรับแจง
๓.๔ คดีความผิดรัฐเปนผูเสียหาย จับกุม ๓๐ ราย ผูตองหา ๒๘ ราย (ยาเสพติด, พ.ร.บ.อาวุธปน,ความผิด
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ )
๔. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๔.๑ ดานการปองกัน(ฝายความมั่นคง) การขับเคลื่อนโครงการประชารมเย็นโมเดล
๔.๒ งานดานการปราบปราม(สภ.เชียงคํา)
๔.๓ งานดานการบําบัดฟนฟู(สาธารณสุขอําเภอ)
๔.๔ งานดานบริหารจัดการ(งานปกครอง)
๕. งานปกครองอําเภอ รายงานการพัฒนาชุมชน หมูบานประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๐ ตําบล มี
หมูบานรายงานการพัฒนา รวม ๙๖ หมูบาน
๖. กําหนดการจัดวันพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิร
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖ วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดเชียงคาน หมู ๗ ตําบลเชียง
บาน
๗. สรุปเหตุการณโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
๗.๑สถานการณโรคไขเลือดออกประเทศ ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พบผูปวย ๒๓,๖๒๒ ราย ตาย
๓๐ ราย คิดเปนอัตราปวย ๓๕.๗๖ ตอแสนประชากร อัตราปวยตาย ๐.๑๓ %(ณชวงเวลาเดียวกันป๒๕๖๒ มีรายงานผูปวย
มากกวา ป๒๕๖๑ : ๒ เทา)
๗.๒สถานการณโรคไขเลือดออกในจังหวัดพะเยา ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พบผูปวย สะสมรวม ๓๑
ราย คิดเปนอัตราปวย ๖.๖๑ ตอแสนประชากร พบในอําเภอเชียงคํา ๒๕ ราย อําเภอเมืองพะเยา ๒ รายอําเภอดอกคําใต
๒ ราย อําเภอจุน ๑ ราย และอําเภอปง ๑ ราย คิดเปนอัตราปวย ๓๕.๘๘, ๑.๖๐, ๒.๘๙, ๒.๐๓, ๑.๙๑ ตอแสนประชากร
ตามลําดับ ขอใหทุกหมูบาน ชุมชน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ฯลฯ ไดดําเนินการเฝาระวังโรค ควบคุมกําจัดแหลง
เพาะพันธลูกน้ํายุงลายในพื้นที่ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก โดยใชมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค คือเก็บบาน
เก็บขยะ เก็บน้ํา ปองกัน ๓ โรคคือโรคไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคปวดขอยุงลาย
๗.๓ จากที่โรงพยาบาลเชียงคํา พบผูปวยโรคสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๔ ราย
(เสียชีวิต ๑ ราย) ฝากประชาสัมพันธประชาชนที่ชอบรับประทานเนื้อดิบควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเนื้อดิบ งดเวน
ทานเนื้อหมูดิบ หรือ สุกๆดิบๆ ทุกชนิด เพื่อปองกันและสกัดโรคที่จะมาจากเนื้อหมูสด ซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพ
๑.๓เรื่องจากประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒(๕ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๑. เรื่องกอนการประชุม
๑.๑ แสดงความยินดีกับผูบริหารรับตําแหนงใหม
- แพทยหญิงจิรพร ภัทรนุธาพร รก.นายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน สสจ.พะเยา
- นายแพทยอดิศกั ดิ์ สุทธการ รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูซาง
- นายแพทยสุรวัฒน กุลศรี รก.ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูกามยาว
๒. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- จาก นพ.สสจ.พะเยา
๒.๑สรุปสาระสําคัญจากการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําเดือนพฤษภาคม๒๕๖๒

๕
๒.๒ โครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกในทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
- จากผูบริหาร
๒.๓ ขอสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและควบคุมไฟปา จังหวัดพะเยา วันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓. รับรองรายงานการประชุม กวป.เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๖๒ขึ้นในเว็ปไซตwww.pyomoph.go.th มติรับรอง
๔. เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ ความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๔.๒ โครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ดวยความรวมมือ ราษฎร - รัฐ ทองถิ่น ทองที่และชุมชน จังหวัด
พะเยา ปงบประมาณ ๒๕๖๒
๔.๓ ความกาวหนาการดําเนินงานปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค ตามโครงการพระราชดําริฯ
๕. เรื่องติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
๕.๑สรุปขอสั่งการการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ สสจ.พะเยา
๕.๒ การประเมินการจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น(EHA) ป ๒๕๖๒
๕.๓
สรุปสาระสําคัญจากการประชุม CFOครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
๖.
เรื่องเพื่อทราบ
๖.๑ รายงานเฝาระวังเหตุการณสําคัญ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
๖.๒ พรบ.ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๖๒
๖.๓ การแจงครอบครองกัญชาตามบทนิรโทษกรรม
๖. เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๗. เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๒เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ผอ.รพ.สต.,สสช.และเจาหนาที่สาธารณสุขครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ผอ.รพ.สต.,สสช.และเจาหนาที่สาธารณสุขครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ ฝายบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ คาถายเอกสารประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวนเงิน ๘๐ บาท
๔.๑.๒ งานการเงิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจงทุกสถานบริการทราบ การทํา e-GP สําหรับเงินที่ไดรับ
จัดสรรจาก สสจ.ที่เปนใบจัดสรรสีชมพูจากงานการเงิน แลวทานตองตั้ง ฏีกา๓๕๐ เขามา สสจ.เพื่อให สสจ.ดึง PO นั้น (เชน
คาอินเตอรเน็ต ฯ)ขอความรวมมือสสอ./รพ.สต./สสช. ปฏิบัติดังนี้อยางเครงครัด
(๑.) แหลงของเงิน ขอใหทุกแหงระบุเปน จากกรม ไมใช จาก จังหวัด
(๒.) รหัสแหลงของเงิน ขอให ทุกแหงแยก๖๒๑๑๒๐๐ เปน งานซื้อ ใช เปน ๖๒๑๑๒๓๐ สําหรับ งานจาง ใช เปน
๖๒๑๑๒๒๐
(๓.) ถาหากไมทําตามนี้ สสจ.จะดึง PO ไมได ตองใหกลับไปแกไขจะทําใหเกิดความลาชาในการเบิก
๔.๑.๓ อําเภอเชียงคําแจงจังหวัดพะเยา ดําเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป ๒๕๖๒
เพื่อคัดสรรหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป ๒๕๖๒
ในวันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงคบานฝงแวน หมู ๑๑

๖
ตําบลเชียงบาน จึงขอเชิญเจาหนาที่สาธารณสุขรวมเปนเกียรติใหกําลังใจแกผูนํา กลุมองคกร ที่เขารวมคัดสรรกิจกรรม ในครั้ง
นี้
๔.๒ ฝายวิชาการ
๔.๒.๑ ขอขอบคุณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปว รพ.สต.เจดียคํา และรพ.
สต.เวียงที่รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังจากกรมอนามัยและสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑เชียงใหม
๔.๒.๒ สถานการณโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา อําเภอเชียงคํา ๕ อันดับโรค เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

๔.๒.๓ สรุปรายงานสถานการณโรคอุจจาระรวง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ระหวางวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โรคอุจจาระรวง สสอ.เชียงคํา ไดรับรายงานผูปวยจํานวนทั้งสิ้น ๑๕๖ ราย คิดเปนอัตราปวย ๒๐๒.๒๑ ตอ
ประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
ตําบลที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือตําบลทุงผาสุข อัตราปวยเทากับ ๔๐๓.๓๔ ตําบลที่พบผูปวยนอย
สุดคือ ตําบลเจดียคํา
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อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน ด้ วยโรค Diarrhoea จําแนกตามพื้นที่ อําเภอ เชียงคํา
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ทุ่งผาสุข

ร่ มเย็น

แม่ลาว

ฝายกวาง

เชียงบาน

อ่างทอง

พื้นที่

นํ้าแวน

หย่วน

เวียง

เจดียค์ าํ

๗
๔.๒.๔สรุปรายงานสถานการณโรคไขไมทราบสาเหตุ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ระหวางวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โรคไขไมทราบสาเหตุ สสอ.เชียงคํา ไดรับรายงานผูปวยจํานวนทั้งสิ้น จํานวนทั้งสิ้น ๗๒ ราย คิดเปนอัตราปวย
๙๓.๓๓ ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต
ตําบลที่มีอัตราปวยตอประชากรแสนคนสูงสุดคือตําบลเจดียคํา อัตราปวยเทากับ ๑๕๐.๕ ตําบลที่พบผูปวยนอยสุด
คือ ตําบลหยวน
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อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน ด้ วยโรค Pyrexia จําแนกตามพื้นที่ อําเภอ เชียงคํา
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เจดียค์ าํ

นํ้าแวน

เวียง

เชียงบาน

ร่ มเย็น

อ่างทอง

86.43

ทุ่งผาสุข

67.87

ฝายกวาง

46.27

43.47

แม่ลาว

หย่วน

พื้นที่

๔.๒.๕ ขอมูลผูปวยโรคไขเลือดออกอําเภอเชียงคํา (๑ มกราคม –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
• ไขเลือดออกเปนโรคประจําถิ่นที่แตละปทําใหมีผูปวยและเสียชีวิตจํานวนมากทั่วประเทศ
• ในปนี้มีจํานวนผูปวยสูงตั้งแตตนป คาดวาจะมีการระบาดมากกวาปที่ผานมา
• ในทุกสถานที่ยังพบมีแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
• จึงมีความจําเปนเรงดวน ที่จะตองมีการดําเนินมาตรการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกกอนเขาฤดูฝน
และดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดฤดูฝน
ป 2562

ราย

อัตราปวย

1.ต.น้ําแวน

26

482.4

2.ต.ทุงผาสุก

1

33.2

3.ต.เจดียคํา

1

25.8

4.ต.หยวน

0

0

5.ต.อางทอง

0

0

ป 2562

ราย

อัตราปวย

6.ต.เชียงบาน

0

0

๘
7.ต.รมเย็น

0

0

8.ต.เวียง

0

0

ต.แมลาว

0

0

ต.ฝายกวาง

0

0

รวม

28

37.1

๔.๒.๖ โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis)สถานการณโรคอําเภอเชียงคําเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๒ พบผูปวยจํานวน๒ ราย พื้นที่ตําบลแมลาว รายที่ ๑ หญิงอายุ ๕๕ ป ที่อยูหมู ๑ ต.แมลาว ปวย ๘ พ.ค. ๒๕๖๒
กินหลูหมูดิบจากตลาดสดสันกําแพง จ.เชียงใหม รับประทาน ๓ คนมีอาการหูดับ รายที่ ๒ หญิงอายุ ๕๕ ป ที่อยูหมู ๑๒ ต.
แมลาว ปวย ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒ กินลาบหมูงานเลี้ยงผีในหมูบาน (อําเภอปง)รับประทาน ๑ คนมีอาการหูดับ
๔.๒.๗ แนวทางการดําเนินงานเฝาระวังเหตุการณของSRRTเครือขายระดับตําบล

๔.๒.๘ แจง รพ.สต.ทุกแหง รายงานผลดําเนินงานจิตอาสากําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ครั้งที่๖ วันที่๕– ๑๕
มิถุนายน๒๕๖๒ โดยกรอกขอมูลไดที่https://goo.gl/forms/MAzCaPkbOfgx6Wok1และอัพโหลดรูปภาพ onepageโดย
ใน onepageมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ชื่อหนวยงาน ชื่อกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
(๒) อธิบายรายละเอียดกิจกรรม พรอมระบุจํานวนจิตอาสาที่รวมกิจกรรม
(๓) ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม ๕ - ๖ ภาพ
(๔) ระบุคาHI CIใหรายงานภายในวันที่ ๑๖มิถุนายน ๒๕๖๒
๔.๒.๙งานควบคุมโรค
ขอขอมูลรายชื่อเจาหนาที่รับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญป๒๕๖๒ใหแตละสถานบริการไปเพิ่มขอมูลแล
รายชื่อเจาหนาที่(ตามเปาหมายที่แจง)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/122XjZyYHjYZY2DbtvsW4WrB1JS_RzJf35PPy_RjiLX0/edit?usp=shar
ing
งานTBขอใหแตละรพ.สต.ดําเนินคัดกรองผูปวยโรควัณโรคและสงผูปวยเขารับการX-Ray และบันทึก
ขอมูลในโปรแกรมtbcm

๙
๔.๒.๑๐ ดําเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ โดยใชแบบคัดกรองสุขภาพพระสงฆ(ดําเนินการในวัดที่แตละรพ.
สต.จับคู )และรายงานผลการดําเนินงานมายังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอภายในวันที่๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔.๒.๑๑รพ.เชียงคําขอขอมูลการใชถุงผาในสถานบริการสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม
และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒กรอกขอมูลที่ https://forms.gle/BCgMgJZSBAdzUczN9ภายในวันที่ ๕กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕การนําเสนอผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขของแตละสถานบริการ
การนําเสนอขอมูลการสอบสวน
ระเบียบวาระที่ ๖เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ปดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

คงศักดิ์ เย็นใจ
(นายคงศักดิ์ เย็นใจ)
ผูบันทึกการประชุม

โรคติดเชื้อสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis)ตําบลแมลาว

การประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑. ขอแสดงความยินดีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวขวัญดาว อ่อนนวล นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเวียง กระทรวงสาธารณสุขเรียกตัวรายงานตัวเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด เขตสุขภาพที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงานควบคุมโรคฯ สสจ.ตาก
๓. สมาคมสาธารณสุข แห่งประเทศไทย ได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ประจาปี ๒๕๖๒ “พัฒนางานวิจัยการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ : ภายใต้แนวโน้มการกระจายอานาจด้านสุขภาพ” Research Development
Care : Health Decentralization Trends ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแพร่นครา อาเภอเมือง
จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่
๓ ภาคใต้ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และครั้งที่ ๔ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี
เป้าหมายจากหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม ภาคละ ๑,๕๐๐ คน ในการนี้สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขอ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว สาหรับภาคเหนือ จังหวัดพะเยาขอให้ทุกสถานบริการเข้าร่วมอย่างน้อยสถานบริการแห่งละ
๑ คน อั ต ราค่ า ลงทะเบี ย น คนละ ๒,๒๐๐ บาท(สองพั น สองร้ อ ยบาท) เป็ น ค่ า อาหารกลางวั น อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม เอกสาร
ประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
๔. สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ
ประจาปี ๒๕๖๒ “ปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง : การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต” Reform for Change : Primary Health Care in
the Future กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และ
ผู้สนใจทั่วไป จานวน ๕,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อัตราค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๒๐๐ บาท(สองพันสองร้อยบาท) เป็นค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการ
ประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๕. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบาเหน็จดารงชีพสาหรับผูร้ ับบานาญ
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการขอรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ.
๒๕๖๒ จานวน ๒ ฉบับ เพื่อกาหนดให้ผู้บานาญมีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพในอัตราสิบห้าเท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกินห้า
แสนบาท ตามวิธีดังนี้
(๑) ผู้รับบานาญซึ่งมีอายุต่ากว่าหกสิบปี ให้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินสองแสน
(๒) ผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี ให้ มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินสี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รับ
บานาญนั้นใช้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท
(๓) ผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินห้าแสนบาท แต่ถ้าผู้รับบานาญนั้นใช้สิทธิ
ตาม (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว ให้ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกิน ห้าแสนบาท และใน
กรณีผู้รับบานาญได้มีการนาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน การกู้เงินกับสถานบันการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบาเหน็จ
ดารงชีพตามสิทธิที่จะได้รับแต่ต้องไม่เกินจานวนที่เหลือจากสิทธิในบาเหน็จตกทอดที่นาไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน และโดย
ที่ข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการขอรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสองฉบับดังกล่าว กาหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง
มีอานาจกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ ทังนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๖. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินงานโครงการเงิน
อุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่
เด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย เป็นมาตรการให้บิดามารดาหรือผูป้ กครองนาเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการสมวัย และเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อ

-๒การเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี และขยายฐานรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โย
ให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป รายละ ๖๐๐ บาทต่อคน ต่อเดือน ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ขอความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการร่วมกัน ดังนี้
(๑) มอบหมายให้ อสม. สถานบริการทุกระดับ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพักเด็กและครอบครัวจั งหวัด ติดตาม
พัฒนาการของเด็กแรกเกิดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการอย่างต่อเนื่อง
(๒) พิจารณาเรื่องการบูรณาการเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน ส่งต่อข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดที่มีอยู่
(๓) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจกั บกลุ่มเป้าหมายให้เข้าสิทธิ์ ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์
๗. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารเงินค่าบริ การทาง
การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากการประชุมคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เขต ๑ เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จานวน ๑๒ รายการ จึงขอความร่วมมือแจ้งหน่วยบริการ
และกากับติดตามให้หน่วยบริการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน ตาม
แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ฯที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พร้อมรายงานผลการดาเนินงานโปรแกรม
ระบบรายการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม)ต่อไป เชียงคา มี ๓ รายการ คือ (๑) ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.เจดีย์คาโดยเปลี่ยน
กระเบื้องมุงหลังคา จานวนเงิน ๑๐๙,๙๐๐ บาท (๒) ปรับปรุงแท้งค์น้าแสตนเลสพร้อมฐานและระบบท่อส่งน้า รพ.สต.บ้านน้ามิน จานวน
เงิน ๑๑๕,๑๐๐ บาท และ (๓) เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(สาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ) รพ.สต.ทุ่งผาสุก จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะดาเนินการขอขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานในสังกัด สสจ.พะเยาต่อธ
นารักษ์พื้นที่จังหวัดพะเยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้หน่วยงานในสั งกัดทุกแห่ง กรอกแบบสารวจรายการอาคาร/
สิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ทร.๐๔ สาหรับรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ราชพัสดุ และแบบ ทร.๐๕ สาหรับรายการอาคาร/สิ่งปลูก
สร้ างของรั ฐที่ ป ลูก อยู่บ นดิน ที่ มิใ ช่ ที่ร าชพั ส ดุ พร้อ มแนบรูป ถ่ ายอาคาร/สิ่ งปลู กสร้ างที่ ต้อ งการขึ้น ทะเบี ย น โดยให้ น าส่ งสานั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมและนาขึ้นทะเบียนกับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป
๙. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามประกาศลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกคือนางสาวสุทธิพร
ชมพูศรี ตาแหน่งนักวิขาการสาธารณสุขชานาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ)
๑๐. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามประกาศลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือนางสาว
มติมนต์ กาวิละ ตาแหน่งนักวิขาการสาธารณสุขชานาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ)
๑๑. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยามีหนังสือแจ้งภาพรวมวันหยุดราชการประจาปีและกาหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุก
ปีเป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจาปี ภาพรวมวันหยุดราชการประจาปี รวม ๑๙ วัน ส่วนการกาหนดเป็นวันหยุดประจาปี
ของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอานาจหน้าทีต่ ่อไป
๑๒. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการดาเนินงานขับเคลื่อน อสม.๔.๐ และ อสค.ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งการ
ดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)
อาสาสมัครประจาครอบครัว(อสค.) ในการพัฒนาศักยภาพ อสม.๔.๐ และส่งเสริม อสค. ให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด นั้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลือ่ น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
(๑) ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องดาเนินการพัฒนา อสม.๔.๐ และ อสค. ตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งกากับติดตาม และรายงาน
ผลการดาเนินงานผ่านระบบ Thaiphc.net ทุกเดือนตามเป้าหมายและบันทึกข้อมูล อสค.รายใหม่ในระบบ Thaiphc.net หรือใช้ช่องทาง
บันทึกในแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน อสค. ผ่าน Excell เพื่อส่งข้อมูลไปยังกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ทาง E-mail :
phc0705.6@gmail.com นาเข้าข้อมูลเพิ่มในระบบต่อไป

-๓(๒) ขอให้ อสม. ส่งเสริมและสนับสนุนการมี อสค. และให้เป็นเครือข่ายกับ อสม. ในการดูแล ให้คาแนะนา ติดตามเยีย่ มให้
กาลังใจ และรายงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบทราบ
๑๓. ตามที่ทางจังหวัดพะเยาได้ประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ส่วนราชการส่วนภูมภิ าคประจาจังหวัดพะเยาถือปฏิบตั ิและเผยแพร่ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบตั ิ รวมถึง
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
๑๔. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ความสาคัญในการออมทรัพย์ในกองทุนสารองเลี้ยงชีพและต้องการให้พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทุกรายเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการเก็บออมสะสมเงินไว้ในระหว่างการทางานและเป็นหลักประกันให้แก่
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและครอบครัวเมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรืออกจากงานด้วยเหตุผลต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อผลดีต่อ
ตนเอง สสจ.พะเยา ขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ ดังนี้ (๑) ขอรับใบสมัคร(พกส.๐๐๑)และแบบประเมินความเสีย่ ง ได้ที่
การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือ Download ได้ที่เว็ปไซต์ www.mhef.or.th/fund/ (๒) กรอกใบสมัคร (พกส.๐๐๑)พร้อมระบุชื่อผูร้ ับ
ผลประโยชน์ และกรอกแบบประเมินความเสี่ยง พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้องด้วย ยืน่
เอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด(สสอ.) และทาง สสอ.รวบรวมเอกสารส่ง สสจ.พะเยา (๓) สสจ.พะเยา จะดาเนินการ
ตรวจคุณสมบัติโดยได้รับการจ้างงานและมีสถานะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพร้อมดาเนินการเตรียมเอกสารเสนอผูม้ ีอานาจลงนาม
(๔) หลังจากผูม้ ีอานาจลงนามถือว่ามีสถานะเป็น “สมาชิกภาพ”เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สสจ.พะเยา ดาเนินการเก็บใบสมัครไว้ และจะสาเนา
ใบสมัครทีล่ งนามแล้วจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดจะดาเนินการนาส่งเงินเข้ากองทุนต่อไป
๑๕. ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ(ศอ.ปส.) เพื่อเป็นองค์กรอานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ และในอานาจหน้าที่ตามข้อ
๑.๒(๔) ให้เสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความดี ความชอบ การให้คณ
ุ ให้โทษ มาตรการจูงใจ และปกป้อง
คุ้มครองข้าราชการและประชาชนที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบยาเสพติด เพื่อให้การพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอความ
ร่วมมือดาเนินการดังนี้ (๑) นาเข้าข้อมูลกาลังพลผู้ปฏิบตั ิงานด้านยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบกาลังพล
www.nccd.go.th โดยกาหนดเฉพาะบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจาให้ครอบคลุมทั้งผู้ปฏิบตั ิงานประเภท
โดยตรงและเกื้อกูล โดยใช้ Username และ Password ที่มีอยู่เดิม สาหรับหน่วยปฏิบตั ิในพื้นที่สามารถใช้ Username และ Password ที่
เข้าระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(Nispa) ร่วมกันได้ (๒) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบทะเบียนกาลังพล www.nccd.go.th หากพบว่าไม่ถูกต้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้ถูกต้อง ทั้งนี้ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่สานักงาน ป.ป.ส.จะได้
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติกรอบอัตราโควตาในการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป
๑๖. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน จังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กลุ่มงานนิติการ สสจ.พะเยา โดยประสานการดาเนินงานกับกลุ่มงานหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมไปถึงการจัดเก็บ
การรายงานและการเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ขอเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานละ ๑ คนเข้าร่วมประชุมฯ ในวันอังคารที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สสจ.พะเยา
๑๗. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาและสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เห็นความสาคัญของการพัฒนาข้าราชการใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการใหม่ทั้งด้านร่างกาย ทัศนคติ ปณิธานและความเสียสละ มุง่ มั่นในการปฏิบัติงานเพื่อรับใช้สังคม และประชาชน ได้จดั ทาโครงการ

-๔ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา มีค่าลงทะเบียนการอบรมเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท(เจ็ดพัน
บาทถ้วน) สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมพร้อมสมัครออนไลน์ได้ที่ www.bcnpy.ac.th และชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเข้าบัญชีสมาคมศิษย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เพื่อการฝึกอบรม หมายเลขบัญชี ๙๘๔-๔-๑๑๖๒๗-๙ โดยสามารถขออนุมัติเข้าอบรมได้โดยไม่ถือ
เป็นวันลา และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากหน่วยปฏิบัติงาน
๑๘. ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่งบทบัญญัตสิ าคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจในการเข้าไป
นาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีพฤติกรรมอันน่าเชื่อว่ามีลักษณะที่มภี าวะอันตรายและจาเป็นต้องได้รับการบาบัดรักษา ไปรับการ
บาบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐและในการปฏิบตั ิหน้าที่ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการคุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การ
ดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพะเยาโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเรียนว่ากรมสุขภาพจิตขอประขา
สัมพันธ์ การจัดทาบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ประจาปี ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (ระหว่างเดือน
เมษายน – กันยายน ๒๕๖๒) โดยบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์
www.omhc.dmh.go.th หรือคาอธิบายการจัดทาบัตรตามเอกสารไฟล์ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวน้าผึ้ง ไชยรังสี
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๘๑๓๐
๑๙. ด้วยสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อให้
ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับความรู้ทางวิชาการ สิทธิประโยชน์ที่พึ่งจะได้รับ โดยวิทยากร
ทรงคุณวุฒิจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อเรื่อง ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
ราชการกับสิทธิการรักษาพยาบาล/ความก้าวหน้าในตาแหน่งสายงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงานสาธารณสุขที่ควรรู้ ในวันเสาร์ที่ ๗
กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคา โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอ
เรียนประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๒
โดยมีคา่ ลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขา
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี ๙๘๖-๑-๙๕๙๓๓-๕ พร้อมสาเนาการโอนเงินภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒๐. ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดกมายอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้น
ปลายสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ลลุ ่วงไปโดยเร็วทันต่อเหตุการณ์ อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๐ อาเภอเชียงคา จึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภับและดินโคลนถล่ม
อาเภอเชียงคาขึ้น โดยมีคาสั่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ ๓๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๒
๒๑. ตามทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แจ้งแผนการออกตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับอาเภอ รอบที่ ๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การจัดบริการสาธารณสุขทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ มาตรฐานและเยีย่ มเสริมพลังให้กับ
บุคคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กลุม่ เป้าหมายคือ หน่วยงานระดับอาเภอและตาบล(รพท.รพช.สสอ.รพ.สต.) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กาหนดการออกตรวจราชการและนิเทศงานจากเดิม เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจเร่งด่วนทางราชการ จึงขอส่งแผนการออกตรวจราชการ
และนิเทศงานที่เปลี่ยนแปลง อาเภอเชียงคา วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คปสอ.เชียงคา-ภูซาง ภาคเช้า รพ.สต.แวนโค้ง/รพ.สต.ภูซาง ภาค
บ่าย
๒๒. ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการกฎหมายระดับอนุบญ
ั ญัตดิ ังกล่าว เพื่อให้ท่านยึดถือ

-๕ปฏิบัติในการดาเนินงานที่เกี่ยงข้อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่เว็ปไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หัวข้อ “ระเบียบ –
ข้อบังคับ คาสั่ง”
๒๓. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการได้กาหนดจัดเวทีคัดเลือกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น ๑๑ สาขา ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เสริมพลังเครือข่าย เผยแพร่
ผลงานดีเด่น และสนับสนุนส่งเสริมเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกผลงานในเวทีระดับเขต/ระดับภาค ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ฯ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังนี้ (๑) อสม.ดีเด่น ๑๑ สาขา ระดับโซน จานวน ๒๑
คน (๒) พี่เลี้ยง อสม.ระดับตาบล จานวน ๔๒ คน(อสม.ดีเด่น ๑ คน : พี่เลี้ยง ๒ คน) (๓) พี่เลี้ยงระดับอาเภอทุกแห่ง จานวน ๙ คน และ(๔)
ประธานชมรม อสม.ระดับอาเภอทุกอาเภอ ทั้งนี้กรุณาตอบรับการเข้าร่วมเวทัคัดเลือกฯ ทาง www.pyomoph.go.th หัวข้อลงทะเบียน
ประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๔. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กาหนดกิจกรรมที่สาคัญในการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน และรายงานต่อผู้ดูแล
กากับ ดังนี้
(๑) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการ
ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) มาตรการสาคัญที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย การใช้รถราชการ การจัดโครงการอบรม/สัมมนา การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุ การเบิกค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ โดยกาหนดแนวทาง ดังนี้ ๑.) แต่งตัง้ คณะกรรมการคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ๒) การประชุมคัดกรองความเสี่ยงและกากับ ติดตามความเสี่ยง อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง ๓) ดาเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ
ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และสาหรับหน่วยงานย่อยสามารถกาหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้
ตามความจาเป็น ๔) รอบระยะการประเมิน (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน สาหรับ
ระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ๕) การจัดส่งรายงาน (๕.๑)โรงพยาบาลชุมชน จัดส่งเอกสารตามแบบ ปค.๔
และแบบ ปค.๕ ในรูปแบบไฟล์ .pdf โดยแนบไฟล์ในระบบ Electronics internal Audit : EIA มิติควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง และส่งสาเนาเอกสารรายงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๕.๒) สานักงานสาธารณสุข
อาเภอรวบรวมรายงานตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นภาพรวมของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ จัดส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อจัดทาเป็นภาพรวมของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และจัดส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๕. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทาแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพือ่ เตรียมความพร้อมและป้องกันอันตรายจากปัญหาน้าท่วมฉับพลัน
น้าป่าไหลหลาก ดินถล่ม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานเฝ้าระวังโรคที่มากับ
ภาวะที่เกิดน้าท่วมขังและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ระดับ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา จึงส่งแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดพะเยา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒๖. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายในระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แล้วนั้น เพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานใน
สังกัดให้ครอบคลุมทุกแห่ง และรายงานผลการตรวจสอบให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด คาสั่ง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาเภอเชียงคา มีจานวน ๖ คนคือ ๑. สาธารณสุข

-๖อาเภอเชียงคา ประธาน ๒.นายครรชิต กันทะสอน ๓.นางอรอนงค์ บุญชูโชค ๔.นางอัมพร บ่อสุวรรณ ๕.นางละเอียด ใจกล้า กรรมการ
และ ๖. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอด้านบริหาร สสอ.เชียงคา กรรมการและเลขานุการ
๒๗. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ) รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภารัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลการปฏิบตั ิราชการในระดับต้องปรับปรุง(ต่ากว่าร้อยละ ๖๐) ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลปฏิบัติราชการผู้มสี ัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารไฟล์
๒๘. จังหวัดพะเยาส่งสาเนาหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๔/ว๑๒๘๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๖๒ เรื่องมอบอานาจการดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน จานวน ๑ ฉบับ ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
๑๗๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรณีของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ขอให้ รพ.สต./สสช.ทุกแห่งรับทราบ
๒๙. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาได้จดั ทาโปรแกรมประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลีย่ นและโรงเรียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ สาหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใช้ประเมินตนเองเพื่อให้ทราบส่วนขาดของการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนและโรงเรียนสุข
บัญญัติแห่งชาติ อันจะนาไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชน และเพื่อให้พื้นที่เป้าหมาย ๑ หมู่บ้าน/๑ โรงเรียน ต่อ รพ.สต. และพื้นที่ รพ.สต.อื่นๆ สามารถประเมินตนเองและพัฒนาการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวและลดการใช้กระดาษ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์วิธีการใช้โปรแกรม
ประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลีย่ นและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยสามารถเข้าไปใช้งานไดโปรแกรมทีเ่ ว็ปไซต์กองสุขศึกษา
www.hed.go.th หรือ QR code เอกสารตามไฟล์
๓๐. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอให้หน่วยงานในสังกัดสารวจผู้ที่เคยได้รับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ตาม
ประกาศกิจจานุเบกษา แต่ไม่เคยได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีความประสงค์จะขอรับการจัดสรร แจ้งรายชื่อพร้อมระบุชั้น
ตราตามแบบฟอร์มทีส่ ่งมา ส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่องจากประชุม กวป.เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๑. เรื่องก่อนการประชุม
๒. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- จาก นพ.สสจ.พะเยา
๒.๑ สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๒.๒ สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒.๒ แจ้งการเตรียมการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
- จากผู้บริหาร
๓. รับรองรายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นในเว็ปไซต์ www.pyomoph.go.th มติรับรอง
๔. เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๕. เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย

-๗๕.๑ แผนการออกนิเทศงานและตรวจเยี่ยมระดับอาเภอ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๕.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จ.พะเยา
๕.๓ กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๔ สรุปการประชุมทางไกล เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการ “ใต้รม่ พระบารมี น้อมนาสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน”
๕.๕ นโยบายคลินิกหมอครอบครัว
๕.๖ สรุปสาระสาคัญจากการประชุม CFO ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
๕.๗ การติดตามงานคัดกรองวัณโรค ในผู้สูงอายุ งบ PPA
๖. เรื่องเพื่อทราบ
๖.๑ การดาเนินงานโครงการประชาชนปลอดภัยด้วยเครือข่ายบ้านห้วยไฟวัฒนา(นาเสนอด้วยวีดิทัศน์)
๖.๒ รายงานเฝ้าระวังเหตุการณ์สาคัญ ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๖.๓ ผลการดาเนินงาน ITA ไตรมาส ๓
๖.๔ สถานการณืด้านระบาดวิทยาเดือนมิถุนายน(นาเสนอด้วยไฟล์เอกสาร)
๖. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๗. เรื่องอื่นๆ
๗.๑ สรุปการจัดประชุมวิชาการ KM Service Plan วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (AAR)
๗.๒ ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสานักงานสาธารณสุขอาเภอดีเด่นระดับเขต ภาค ประจาปี
๒๕๖๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
เรื่องจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกานันผู้ใหญ่บ้าน ( ๑,๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๑. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ประจาเดือนกรกฎาคม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมนันตาราม ที่ว่าการอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา และการประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ อาเภอเชียงคา วันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน ที่ว่าการอาเภอเชียงคา
๒. เรื่องก่อนประชุม
- การบูชาพระรัตนตรัย/ไหว้พระสวดมนต์
- มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตาแหน่ง(อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์) จานวน ๑ ราย
- มอบหนังสือสาคัญการเป็น ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง จานวน ๑๔ ราย
๓. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย(คดี ๔ กลุ่ม) ห้วงระหว่าง ๑ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ รับแจ้ง ๑ คดี ผลการจับกุม ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน (ฆ่าผู้อื่น)
๓.๒ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง - คดี ผลการจับกุม - คดี ผู้ต้องหา - คน (คดีฉ้อโกงประชาชน,ทาให้เสียทรัพย์,ลักทรัพย์,บุก
รุก)
๓.๓ คดีความผิดพิเศษ รับแจ้ง ๑ คดี ผลการจับกุม ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน (พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔)
๓.๔ คดีความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย จับกุม ๔๙ ราย ผู้ต้องหา ๔๘ ราย (ยาเสพติด, อาวุธปืนและวัตถุระเบิด,ความผิด
เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ )
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑ ด้านการป้องกัน(ฝ่ายความมั่นคง) การขับเคลื่อนโครงการประชาร่มเย็นโมเดล
๔.๒ งานด้านการปราบปราม(สภ.เชียงคา)
๔.๓ งานด้านการบาบัดฟื้นฟู(สาธารณสุขอาเภอ)

-๘๔.๔ งานด้านบริหารจัดการ(งานปกครอง)
๕. งานปกครองอาเภอ รายงานการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ ตาบล มีหมู่บ้านรายงาน
การพัฒนา รวม ๑๑๒ หมู่บ้าน
๖. กาหนดการจัดวันพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดพระนั่งดิน หมู่ ๗ ตาบลเวียง
๗. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๘. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดพะเยา ด้วยจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ที่ทาการปกครอง
จังหวัดพะเยา และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
โดยมอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว คณะทางานขับเคลื่อน
โครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช. จังหวัดพะเยา ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้กาหนดเป้าหมายเพื่อเพิม่ จานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จังหวัดพะเยา ให้ฝ่าย
ปกครอง(ผู้นาท้องที่) จานวน ๒,๓๔๐ คน
๙. การขยายผลการดาเนินงานของจิตอาสา ๙๐๔ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้รับจากการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรไปขยายผลได้ตามวัตถุประสงค์ อาเภอเชียงคาได้กาหนดการบรรยายขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม โดยมีเป้าหมาย
ผู้เข้ารับฟังการบรรยายดังนี้ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. จานวน ๖๐๐ คน ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. จานวน
๖๐๐ คน
๑๐. โครงการสร้างฝายกักเก็บน้า(เรียงหินกล่องเกเบี้ยน)บ้านปางถ้า หมู่ ๙ ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา วันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๖๒ การแต่งกายชุดจิตอาสา
๑๑. การจัดงานสืบสานตานานไทลื้อ ครั้งที่ ๑๙ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัดพระธาตุสบแวน
๑๒.การขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ(พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ระดับจังหวัด อาเภอเชียงคา พื้นที่เป้าหมายคือบ้านประชาภักดี ตาบลร่มเย็น มีการศึกษาดูงานในพื้นที่อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
๑๓. โครงการประกวด “จังหวัดพะเยา จังหวัดสะอาด” เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อาเภอดาเนินการ
ดังนี้ (๑) เข้าร่วมคัดเลือกอาเภอสะอาดระดับจังหวัด โดยจัดทาผลงานของอาเภอตามหลักเกณฑ์การประกวดอาเภอสะอาดระดับจังหวัด
(๒)แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ระดับอาเภอ จานวน ๓ คณะๆละ ๕ คน ได้แก่ ๒.๑ คณะกรรมการ
ประเมิน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดระดับอาเภอ” ๒.๒ คณะกรรมการประเมิน “หมู่บา้ น/ชุมชนสะอาดระดับอาเภอ” และ ๒.๓
คณะกรรมการประเมิน “ครัวเรือนต้นแบบระดับอาเภอ” คณะกรรมการตามข้อ ๒.๑ ให้ดาเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้าร่วมประกวด ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ ให้เหลือประเภทละ ๑ แห่ง โดยรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ คณะกรรมการตามข้อ ๒.๒ คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และพิจารณาจัดลาดับผลการประกวดให้เหลือ ๓
ลาดับแรก โดยรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตามข้อ ๒.๓ คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ตาม
เขตการปกครองท้องที่ ตาบลละ ๑ ครัวเรือน รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๔. โรงพยาบาลเชียงคา แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ลาดจอดรถพระราชทาน เบื้องต้นจะนาไปแสดงไว้ในตึกผู้ป่วยนอก
ที่ทาการก่อสร้างใหม่ ซึ่งคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๕. โครงการ “ผ่อดีดี” (PODD : Participatory Onehealth Disease Detection) เป็นโครงการนาร่อง การเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคระบาดที่ติดต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ประชาชน เป็นการวางแผนการเฝ้าระวังโรคที่สามารถควบคุมเหตุระบาดได้อย่าง

-๙ทันท่วงทีทั้งในคน และสัตว์ เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และชุมชนใน
พื้นที่ ในรูปแบบ Application เพื่อการร่วมเฝ้าระวัง และ Dashboard เพื่อการควบคุมจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
๑๖. สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
๑๖.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๓๕,๔๘๒ ราย ตาย ๕๔ ราย คิด
เป็นอัตราป่วย ๕๓.๗๑ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ๐.๑๕ % (ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปี ๒๕๖๒ มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า ปี ๒๕๖๑ :
๑.๖ เท่า)
๑๖.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย สะสมรวม ๖๘ ราย คิดเป็น
อัตราป่วย ๑๔.๔๙ ต่อแสนประชากร พบในอาเภอแม่ใจ ๑๙ ราย อาเภอเชียงคา ๒๙ ราย อาเภอดอกคาใต้ ๙ ราย อาเภอจุน ๓ ราย
อาเภอเชียงม่วน ๑ ราย อาเภอเมืองพะเยา ๕ ราย อาเภอภูซาง ๑ รายและอาเภอปง ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๖.๒๔, ๔๑.๖๒,
๑๓.๐๑, ๖.๐๘, ๕.๓๑, ๓.๙๙, ๓.๑๔, ๑.๙๑ ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
๑๖.๓ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอาเภอเชียงคา พบในตาบลน้าแวน ๒๖ ราย ตาบลทุ่งผาสุก ๑ ราย ตาบลเจดีย์คา ๑ ราย
ตาบลหย่วน ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๖๗.๘, ๒๘.๗๓, ๑๖.๙๕, ๙.๘๘ ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
๑๖.๔ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้จัดทาโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ด้วยความร่วมมือราฎร์ -รัฐ ท้องถิ่น ท้องที่
และชุมชน จังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะนาโรค(ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่น/ซิก้า และไข้ปวดข้อยุงลาย) เป็นการดาเนินงานครอบคลุมสถานที่ ๖ ร.คือ (๑)โรงเรือน(บ้าน), (๒)
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก,(๓)โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข,(๔)โรงธรรม/วัด/ศาสนสถาน/ที่สาธารณะ,(๕)โรงงาน/สถานที่ทางานสถาน
ประกอบการ,(๖)โรงแรม/สถานที่ท่องเที่ยว ครอบคลุมพื้นที่ ๙ อาเภอ ๖๘ ตาบล ๘๑๙ หมู่บ้าน/๑๓ ชุมชน ระยะเวลาตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องงานบริหารงานทั่วไป
๔.๑ ค่าถ่ายเอกสารประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จานวนเงิน
บาท
๔.๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑ ฉบับคือฉบับที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง “สสจ.พะเยาเตือน ระมัดระวังการบริโภคยาน้าแก้ปวดเมื่อย หรือยาบารุง
ร่างกายที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ” เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปทราบ
๔.๓ กรมอนามัย ฝากแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย ของผู้เลี้ยงดูหลัก : กรณีศึกษา ๔ อาเภอ
พื้นที่ของประเทศไทย โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จานวน ๑๔
ข้อ ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จานวน ๖๘ ข้อ และส่วนที่ ๓ แบบประเมินภาวะสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย จานวน ๑๐ ข้อ แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานการณ์ความรอบรูด้ ้านสุขภาพในการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยโดยข้อมูล
ทั้งหมดจะนาเสนอในภาพรวมไม่มผี ลกระทบต่อผู้ตอบใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงเพือ่ นาข้อมูลไปพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพในการเลีย้ งดูเด็กไทยให้กับผู้เลีย้ งดูเด็กปฐมวัยต่อไป
๔.๔ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์งานคืนสูเ่ หย้า “ปิ๊กบ้านเฮา จาวก๋าสะลอง” ประจาปี ๒๕๖๒ จัดโดย
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ววิ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ศิษย์เก่ากลับคืนถิ่น ราลึกถึงสถาบันฯและเทิดทูนพระคุณคณาจารย์ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่น
๔.๕ โรงพยาบาลเชียงคา แจ้งโอนเงินการดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของรายการการลงทุนทดแทนด้วยงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๒ ที่
ผ่านความเห็นชอบแล้ว มีความครบถ้วน ๗ รายการ อาเภอเชียงคา ๑ รายการคือ รพ.สต.เวียง จานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๖ ที่ว่าการอาเภอเชียงคา ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธี บรมราชาภิเษก

-๑๐ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น
๕.๑ ขอเชิญผู้มีจติ ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิเศษจังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดพะเยา
๕.๒ ขอเชิญผู้มีจติ ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
จังหวัดพะเยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ให้กลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้ใกล้เคียงเดิม เพิ่มคุณภาพชีวติ ให้ดี
ขึ้น ลดโอกาสเกิดความพิการ และคนพะเยาทุกคนสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูอย่างเท่าเทียม โดยมีการเพิ่มให้บริการคลินิกฟื้นฟูโรคหัวใจ
คลินิกตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย คลินิกลดเกร็ง ห้องฝึกกลืน ห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การขายาห้องและเพิม่ จานวนเตียงสาหรับบริการฝั่งเข็ม
การบริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดโดยแพทย์แผนไทย จัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับศูนย์ฮอมฮักชุมชน จังหวัดพะเยา ทั้ง ๙ แห่ง ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีโคมคา(พระอารามหลวง)อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

