ระเบียบวาระการประชุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล,สถานบริการสาธารณสุขชุมชนและเจาหนาที่สาธารณสุข
ครั้งที่๑๑/๒๕๖๒
วันจันทร ที่ ๕สิงหาคม๒๕๖๒
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 ๑๐/๒๕๖๒
มติที่ประชุม ( ) รับรอง
( ) ไมรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ผอ.รพ.สต.,สสช.และเจาหนาที่สาธารณสุขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ ฝายบริหารงานทั่วไป
๔.๒ ฝายวิชาการและสนับสนุนบริการ
ระเบียบวาระที่ ๕การนําเสนอผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขของแตละสถานบริการ
ระเบียบวาระที่ ๖เรื่องอื่นๆ
-------------------------------

การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา วันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑. ขอขอบคุณกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปพพุทศัักราช ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภาคเช้าทาบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร จิตอาสา พิศีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
๒. จังหวัดพะเยาได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งนางสาวญาณภา สมพุทศ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่
๑๒๓๑๘๒ กลุ่มงานปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปางถ้า ตาบลร่มเย็น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ พ.ั.๒๕๕๓ จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๓. จังหวัดพะเยา ได้มีคาสั่งให้ข้าราชการในหน่วยงานสังกัดสานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยาไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงาน
แห่งใหม่ภายในจังหวัดพะเยาตามที่ได้ขอย้ าย จานวน ๙ ราย ตามคาสั่งจังหวัดพะเยาที่ ๒๐๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
อาเภอเชียงคามี ๒ รายคือนางสิริรักษ์ ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.ตาบลเวียง ไปปฏิบัติ
ราชการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.ตาบลแม่ลาว และนางจารุนันท์ หายโัรก เจ้าพนักงานสาศารณสุขชานาญงาน กลุ่มงานเวช
ปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.ตาบลบ้านฝายกวาง ไปปฏิบัติราชการกลุ่มงานเวชปฏิ บัติครอบครัว รพ.สต.ตาบลบ้านน้ามิน ตาบลแม่ลาว ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และได้มีคาสั่งให้ข้าราชการในหน่วยงานสังกัดสานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา ย้ายไปดารง
ตาแหน่งยังหน่วยงานแห่งใหม่ จานวน ๖ ราย ตามคาสั่งจังหวัดพะเยาที่ ๒๐๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาเภอเชียงคา มี
๓ รายคือนายไชยยนต์ วงั์ใหญ่ ตาแหน่งสาศารณสุขอาเภอ(นักวิชาการสาศารณสุข)ชานาญการพิเัษ เลขที่ ๑๑๓๖๑๗ สานักงาน
สาศารณสุขอาเภอภูซาง ย้ายไป ตาแหน่งสาศารณสุขอาเภอ(นักวิชาการสาศารณสุข)ชานาญการพิเัษ เลขที่ ๑๑๓๕๐๑ สานักงาน
สาศารณสุขอาเภอเชียงคา, นายอภิชิต วงั์ใหญ่ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(นักวิชาการสาศารณสุข)ชานาญ
การ เลขที่ ๑๑๓๔๓๘ รพ.สต.บ้านปางมดแดง ตาบลอ่างทอง สานักงานสาศารณสุขอาเภอเชียงคา ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(นักวิชาการสาศารณสุข)ชานาญการ เลขที่ ๑๑๓๔๓๕ รพ.สต.บ้านสันปูเลย ตาบลอ่างทอง สานักงาน
สาศารณสุขอาเภอเชียงคา และนางนงเยาว์ วงั์ใหญ่ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(นักวิชาการสาศารณสุข)
ชานาญการ เลขที่ ๑๑๓๔๓๕ รพ.สต.บ้านสันปูเลย ตาบลอ่างทอง สานักงานสาศารณสุขอาเภอเชียงคา ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(นักวิชาการสาศารณสุข)ชานาญการ เลขที่ ๑๑๓๔๓๘ รพ.สต.บ้านปางมดแดง ตาบลอ่างทอง สานักงาน
สาศารณสุขอาเภอเชียงคา ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๔. จังหวัดพะเยา ได้สั่งย้ายข้าราชการในสังกัดสานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา โดยให้ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ตามตัวไปตั้งจ่ายยังหน่วยงานแห่งใหม่ เพื่อให้การจัดการตาแหน่งและอัตรากาลังของข้าราชการหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาศารณสุข
จังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และตรงกับการปฏิบัติงานจริงอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ตามคาสั่ง
จังหวัดพะเยาที่ ๑๘๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาเภอเชียงคามี ๒ รายคือนางมณีรัตน์ คามูล ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)ชานาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ ตาบลร่มเย็น ย้ายไปตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้าน
การพยาบาล)ชานาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.ตาบลทุ่งผาสุก และนางณัชฌานันน์ อินต๊ะสิน ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)ปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รพ.สต.ตาบลทุ่งรวงทอง ย้ายไปตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการ
พยาบาล)ปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ ตาบลร่มเย็น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้น
ไป และตามคาสั่งจังหวัดพะเยาที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาเภอเชียงคามี ๑ รายคือนางวรลักษณ์ คิดอ่าน
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชานาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย
โรงพยาบาลเชียงคา ย้ายไปตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชานาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.สต.บ้านสันปูเลย
ตาบลอ่างทอง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๕. สมาคมสาศารณสุขแห่งประเทัไทย ได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการสมาคมสาศารณสุขแห่งประเทัไทย ระดับประเทั
ประจาปพ ๒๕๖๒ “ปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง : การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต” Reform for Change : Primary Health Care in
the Future กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานด้านสาศารณสุข นักวิชาการสาศารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และ
ผู้สนใจทั่วไป จานวน ๕,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ัูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
อัตราค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๒๐๐ บาท(สองพันสองร้อยบาท) เป็นค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการ
ประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๖. สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รวบรวมข้อเสนอจากการประชุม ทบทวน เรียบเรียง รวบรวมข้อสั่งการ เพื่อจัดทา

-๒มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน( SOP)การป้องกันควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหนะนาโรค จังหวัดพะเยา ปพงบประมาณ
๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยและได้ประกาัให้ใช้คู่มือโดยนายแพทย์สาศารณสุขจังหวัดพะเยาลงนามให้ประกาัใช้ ตามเอกสารไฟล์
๗. จังหวัดพะเยาโดยสานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยามีความประสงค์ที่จะขอแจ้งหลักเกณฑ์การรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุ
เคราะห์ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎร์ ที่ต้องการเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ซึ่ง
เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆรายละเอียดตามเอกสารไฟล์
๘. การขับเคลื่อนยกระดับ อสม. ตามแนวนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาศารณสุข ปัจจุบันประเทัไทยมี อสม.ที่มีสิทศิรับ
ค่าป่วยการ จานวน ๑,๐๓๙,๗๒๙ คนทั่วประเทัและ อสส.กทม. ๕๐ เขต จานวน ๑๗,๘๘๐ คน บทบาทหน้าที่ของ อสม.
(๑) เป็นผู้สื่อข่าวสาศารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในหมู่บ้าน
(๒) เป็นผู้ให้คาแนะนาถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและอาสาสมัครประจาครอบครัว(อสค.)
(๓) เป็นผู้ให้บริการสาศารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชน
(๔) ปฏิบัติงานที่จาเป็นใน ๑๔ กิจกรรมการสาศารณสุขมูลฐาน
(๕) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาศารณสุขในหมู่บ้าน
(๖) เป็นผู้นาในการบริหารจัดการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
(๗) เป็นแกนนาในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาศารณสุขของชุมชน
(๘) ดูแลสิทศิ์ประโยชน์ด้านสาศารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน
การดาเนินการเรื่อง อสม.
(๑) พัฒนาให้ อสม.เป็น อสม. ๔.๐
(๒) ขับเคลื่อนโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปพ เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
(๓) ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครประจาครอบครัว (อสค.)
(๔) ขับเคลื่อนตาบลจัดการสุขภาพชีวิต (ชุมชนสร้างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน)
(๕) การจัดสวัสดิการ อสม. เพิ่มค่าป่วยการ (๑,๐๐๐ บาท)
(๖) การจัดทาบัตร Smart Card แทนบัตรประจาตัว อสม.
(๗) จัดทาระบบจ่ายเงินค่าป่วยการผ่าน E-payment
(๘) กาลังดาเนินการ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ อสม. (ฌกส.อสม.)
แนวทางขับเคลื่อนยกระดับ อสม. ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาศารณสุข ประเด็น
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม.ที่มีองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน เป็นหมอพื้นบ้านประจาบ้านหรือประจาหมู่บ้าน
(๒) การเพิ่มค่าตอบแทน(ค่าป่วยการ)ให้ อสม.และยกระดับ อสม.เป็นหมอประจาบ้านดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้ไม่เจ็บป่วยจน
ต้องไปโรงพยาบาล มีเงินเดือนประจาเทียบเคียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒,๕๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา ขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันศ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและสมัครเข้าัึกษา ฝึกอบรม
ภายในประเทั ประจ าปพ ก ารัึ ก ษา ๒๕๖๓ (ทุ ก หลั ก สู ต ร) กรอกใบแสดงความจ านงขอสมั ค รสอบเพื่ อ เข้ า ัึ ก ษาและฝึ ก อบรม
ภายในประเทัหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปพงบประมาณ ๒๕๖๒ จากการประชุมคณะ และตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้อง พร้อมส่งแบบสรุปรายชื่อผู้แดงความจานงขอสมัครเข้าัึกษาและฝึกอบรมภายในประเทั ส่งให้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สานักงาน
สาศารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์
๑๐. สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งการสารวจจานวนัาสนสถานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานัาสนสถานเป็นเขตปลอด
บุหรี่ ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ั.๒๕๖๐ ประกอบกับประกาักระทรวงสาศารณสุขเรื่อง กาหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่
สาศารณะ สถานที่ทางาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือ เขตสูบบุหรี่
ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ั.๒๕๖๑ และประกาักระทรวงสาศารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิศีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และ
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ั.๒๕๖๑ ได้กาหนดให้พื้นที่และบริเวณทั้งหมดของสถานที่ทางัาสนา ัาสนสถาน หรือสถานที่สาหรับปฏิบัติ
พิศีกรรมตามความเชื่อของัาสนา ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม เป็นเขตปลอด
บุหรี่ และเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ ได้มีมติให้สานักงานพระพุทศัาสนาแห่งชาติแจ้ง
หน่วยงาน รวมถึงัาสนาสถานทุกแห่งที่อยู่ในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สสจ.พะเยาจึงขอความร่วมมือ
สารวจสารวจข้อมูลจานวนัาสนสถานในพื้นที่และรายงานกลับไปยัง สสจ.พะเยา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๑. สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งสรุปผลการประชุมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ของคณะ
กรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดหา ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ สสจ.พะเยา รายละเอียดตามเอกสารไฟล์

-๓อาเภอเชียงคา มีของ รพ.สต.บ้านสันปูเลย ตาบลอ่างทอง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานประมวลผลแบบที่ ๑ (ข้อ ๘ ICT) จานวน ๑
ชุด เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก (ข้อ ๔๒ ICT) จานวน ๑ ชุด และขอให้หน่วยงานดาเนินการจัดหาฯ โดยพิจารณาประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการจัดหาฯ ให้ สสจ.พะเยา ทราบภายใน ๓๐ วัน นับจากการจัดหาแล้วเสร็จ ต่อไป
๑๒. สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา จะดาเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล(เจ้าพนักงานสาศารณสุขชานาญงาน) สถานีอนามัยบ้านฮวก ตาบลภูซาง สสอ.ภูซาง ผู้ประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้รกั ษาการในตาแหน่งฯ ส่งใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ส่งถึง สสจ.พะเยา ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๖๒ ในเวลาราชการ
๑๓. สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยามีหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ในการจัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายยาเสพ
ติดเกี่ยวกับชุมชนบาบัด(CBTx) ตามโครงการร้อยใจรักษ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ ๙ สิงหาคม
๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติชุมชนบาบัด(CBTx = Community
Based Treatment and Care) ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ั. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๕) ตามโครงการร้อยใจรักษ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๖๕ คน โดยขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเชียงคา – ภูซาง
๑๔. ตามที่กระทรวงสาศารณสุขมีนโยบายการดาเนินงานขับเคลื่อน อสม.๔.๐ และ อสค.ปพงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งการ
ดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จต้องอาััยความร่วมมือ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาศารณสุข อาสาสมัครสาศารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)
อาสาสมัครประจาครอบครัว(อสค.) ในการพัฒนาัักยภาพ อสม.๔.๐ และส่งเสริม อสค. ให้มีัักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัวได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด นั้น สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือในการดาเนินงานขับเคลือ่ น ปพงบประมาณ 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
(๒) ขอให้ อสม. ส่งเสริมและสนับสนุนการมี อสค. และให้เป็นเครือข่ายกับ อสม. ในการดูแล ให้คาแนะนา ติดตามเยีย่ มให้
กาลังใจ และรายงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบทราบ
๑๕. สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยาได้เร่งรัดให้ อสม.ลงทะเบียนจัดทาบัตร Smart card ให้ครบถ้วน ตามกระทรวง
สาศารณสุขมีนโยบายให้ อสม.ทุกคนลงทะเบียนจัดทาบัตร Smart card อาสาสมัครสาศารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) กับศนาคารเพือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ศ.ก.ส.) โดยกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และผลการดาเนินงานพบว่ายัง
มี อสม.ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจัดทาบัตร Smart card รวมจานวน ๓๒,๖๗๒ คน ซึ่งจังหวัดพะเยามีจานวน ๑๙๒ คน และข้อมูลภาพรวม
ดังกล่าวอาจมีผลต่อการพิจารณาขอโควตางบประมาณค่าป่วยการเพิ่มเติมจากรัฐบาล สสจ.พะเยา ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน อสม. แจ้ง อสม.
ลงทะเบียน Smart card ศนาคาร ศ.ก.ส. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หากพื้นที่ใดไม่สามารถลงทะเบียนได้ครบ ภายในกาหนด ให้
ชี้แจงข้อเท็จจริง และจะพิจารณา อสม.ที่รอรับค่าป่วยการเป็นผูม้ ีสิทศิรับค่าป่วยการตามประกาักระทรวงสาศารณสุข เรื่อง สิทศิได้รับค่า
ป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาศารณสุขประจาหมู่บา้ น พ.ั. ๒๕๖๐ แทนต่อไป อาเภอเชียงคา มีจานวน ๒๖ คน
๑๖. สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทาประกาัสานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่องการส่งเสริมคุณศรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ) รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจาปพงบประมาณ พ.ั.๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณศรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภารัฐ (ITA) ประจาปพงบประมาณ พ.ั.๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลการปฏิบตั ิราชการในระดับต้องปรับปรุง(ต่ากว่าร้อยละ ๖๐) ซึ่งสานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยาได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติการประเมินผลปฏิบัติราชการผู้มสี ัมฤทศิ์การปฏิบัติงานต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารไฟล์
สาหรับสานักงานสาศารณสุขอาเภอเชียงคา จาการประชุมครั้งที่ผ่านมา จะมีการส่งตัวแทนขอแต่ละกลุม่ ตาแหน่งเข้ามาประชุม
ปรึกษาหารือหาแนวทางให้เป็นไปตามที่สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยากาหนด ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในสังกัด สสอ.เชียงคา มีข้าราชการ
พนักงานกระทรวงสาศารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (รายวัน) โดยจัดทาเป็นประกาัสานักงานสาศารณสุขอาเภอเชียงคาต่อไป
ข้าราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปศรรมและเหมาะสม
กับลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสาเร็จของงาน
ในช่วง ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการ

-๔ประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ผู้ประเมินแจ้งผูร้ ับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ผลการปฏิบตั ิราชการของผูร้ ับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ดาเนินการจัดทาคามั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง
พนักงานกระทรวงสาศารณสุข
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปศรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน
- ระหว่างรอบการประเมินผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสาเร็จของงาน
ในช่วง ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการ
ประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง ผู้ประเมินแจ้งผูร้ ับการประเมินทราบ และให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ผลการปฏิบตั ิงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาศารณสุขมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้ดาเนินการตามประกาัคณะกรรมการการบริหารพนัก
กระทรวงสาศารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง
สาศารณสุข พ.ั.๒๕๕๗ ข้อ ๘ พนักงานกระทรวงสาศารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลีย่
ของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ากว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยผู้บงั คับบัญชาทาความเห็นเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาศารณสุขผูน้ ั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วนั ทราบการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
๑๗. กระทรวงสาศารณสุขแจ้งการเพิ่มมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานทีร่ าชการ เนื่องจากได้เกิดเหตุวางระเบิดขึ้น
ภายในสถานที่ราชการ ทาให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายและประชาชนได้รับการบาดเจ็บ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ไม่ปลอดภัยแก่ชิวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการในสถานบริการของกระทรวงสาศารณสุข และ
หน่วยงานในสังกัด จึงขอให้หน่วยงานเข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร สถานที่ โดยจัดระบบรักษาความปลอดภัย
เบื้องต้น โดยเฉพาะทางเข้า – ออก หน่วยงาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของหน่วยงานให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง
สว่างในพื้นที่ จัดเตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้ปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนือ่ ง
เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์และพยาบาล ความพร้อมของห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และรถพยาบาล ให้พร้อมปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทันที
๑๘. กระทรวงสาศารณสุข ขอความร่วมมือดาเนินการมาตรฐานการป้องกันผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต ด้วยสถานการณ์
ไข้เลือดออกในประเทัไทย พ.ั.๒๕๖๒ มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน คาดการณ์จะพบผู้ป่วยทั่ว
ประเทัมากกว่า ๑๐,๐๐๐ รานต่อเดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า ๑๕ ปพ และผู้ที่มีโรคประจาตัวหรือภาวะเสี่ยง ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
โดยกระทรวงสาศารณสุขได้ทบทวนสรุปรายงาน Dead case conference และรายงานการสอบสวนโรค ช่วงระหว่างวันที่ ๑ มกราคม –
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบประเด็นสาคัญในการดูแลรักษาผูป้ ่วยโรคไข้เลือดออกที่เสียชีวิต เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในวงกว้างและลดอัตราการเสียชีวิต กระทรวงสาศารณสุข จึงขอความร่วมมือสานักงานสาศารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ดาเนินการ (๑) สื่อสารประเด็นสาคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยและดาเนินการป้องกันผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต เพื่อวางแผนแนวทางการ
ดูแลรักษาให้เหมาะสม (๒)กากับติดตามสถานพยาบาลเอกชนภายในจังหวัด ให้มีการวินิจฉัยและการดูแลรักษาตามมาตรฐานแนวทางการ
ดูแลรักษาและแจ้งผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกทันทีที่พบผู้ป่วยไปยังัูนย์ระบาดวิทยาอาเภอหรือสานักงานสาศารณสุขจังหวัด เพื่อการ
ควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว (๓) ผลักดันให้มีเครื่องมือสาคัญในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ CBC ๒๔ ชั่วโมง และ Dextran ในโรงพยาบาลตั้งแต่
ระดับชุมชนขึ้นไป และจัดให้มีเครือ่ งมือสาหรับทา Toumiquet test ในสถานพยาบาลทุกระดับ (๔) จัดทาเกณฑ์ส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดให้
ชัดเจนพร้อมทั้งกากับและติดตามระบบการส่งต่อให้มีแพทย์เชี่ยวชาญภายในจังหวัดหรือเขตคอยให้คาปรึกษา
เรื่องจากประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๑. เรื่องก่อนการประชุม
- แสดงความยินดีผไู้ ด้รับตาแหน่งใหม่ คุณสุทธิพร ชมภูศรี หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนาคุณภาพ
คุณมติมนต์ กาวิละ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
- แสดงความยินดีกับเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอจุนผลงาน “ NCD Clinic Plus ดีเด่น ระดับเขต”

-๕-

มอบประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๑ คน

๒. เรื่องที่ประศานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- จาก นพ.สสจ.พะเยา
๒.๑ สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๒.๒ สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑
๒.๒ การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามข้อเสนอแนะสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ ๙
๒.๓ การเป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระอุบาลีคณ
ุ ูปามาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคา
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ ภาค ๖ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
๒.๔ การประชุมทางไกล(Video Conference) การรับสมัครสมาชิก ฌกส.
- จากผู้บริหาร
๓. รับรองรายงานการประชุม กวป.เดือนมิถุนายน พ.ั. ๒๕๖๒ ขึ้นในเว็ปไซต์ www.pyomoph.go.th มติรับรอง
๔. เรือ่ งสืบเนื่อง
๔.๑ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการออกนิเทังานและตรวจเยีย่ มระดับอาเภอ ครั้งที่ ๒ ปพงบประมาณ ๒๕๖๒
๕.๒ สรุปสาระสาคัญจากการประชุม CFO
๕.๓ โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย
โอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
๕.๔ ความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรค และก้าวทันเรื่องยาวัณโรค
๕.๕ ทบทวนและซักซ้อมมาตรการไข้เลือดออก
๕.๖ การเฝ้าระวังสถานการณ์ที่สาคัญเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
๖. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๗. เรื่องอื่นๆ
เรื่องจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกานันผู้ใหญ่บ้าน ( ๑,๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)
๑. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ประจาเดือนสิงหาคม วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมนันตาราม ที่ว่าการอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา และการประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ อาเภอเชียงคา วันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน ที่ว่าการอาเภอเชียงคา
๒. เรื่องก่อนประชุม
- การบูชาพระรัตนตรัย/ไหว้พระสวดมนต์
- มอบประกาันียบัตรให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตาแหน่ง(อายุครบ ๖๐ ปพบริบูรณ์) จานวน ๒ ราย
นายสุนทร หอมนาน กานันตาบลเชียงบาน ครบวาระวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายชน เอกขจรกิตติ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔ ตาบลร่มเย็น ครบวาระวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
- มอบหนังสือสาคัญการเป็น ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จานวน ๗ ราย
๓. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย(คดี ๔ กลุ่ม) ห้วงระหว่าง ๑ – ๓๐ กรกฎาคม พ.ั. ๒๕๖๒
๓.๑ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพั รับแจ้ง ๖ คดี ผลการจับกุม ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน (ฆ่าผู้อื่น)
๓.๒ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง ๖ คดี ผลการจับกุม ๕ คดี ผู้ต้องหา ๕ คน (คดีฉ้อโกงประชาชน,ทาให้เสียทรัพย์, ลัก
ทรัพย์,บุกรุก,ยักยอกทรัพย์)
๓.๓ คดีความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย รับแจ้ง ๕๓ ราย จับกุม ๕๓ ราย ผู้ต้องหา ๕๗ คน (ยาเสพติด, การพนัน,ความผิด
เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ )
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

-๖๔.๑ ด้านการป้องกัน(ฝ่ายความมั่นคง) การขับเคลื่อนโครงการประชาร่มเย็นโมเดล
๔.๒ งานด้านการปราบปราม(สภ.เชียงคา)
๔.๓ งานด้านการบาบัดฟื้นฟู(สาศารณสุขอาเภอ)
๔.๔ งานด้านบริหารจัดการ(งานปกครอง)
๕. งานปกครองอาเภอ รายงานการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ ตาบล มีหมู่บ้านรายงาน
การพัฒนา รวม ๑๒๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ไม่มีผลการปฏิบัติงาน จานวน ๑๔ หมู่บ้าน
๖. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปพหลวง ประจาปพพุทศัักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
๗. กาหนดการจัดวันพิศีเจริญพระพุทศมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปพหลวง ประจาปพพุทศัักราช ๒๕๖๒ อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ครั้ง
ที่ ๘ วันพุศที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดล้า หมู่ ๔ ตาบลเวียง
๘. การจัดกิจกรรม “วันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจาปพ ๒๕๖๒ ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาัให้วนั ที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปพ
เป็น “วันกานันผู้ใหญ่บ้าน” เพือ่ เป็นเกียรติสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาเภอคัดเลือกกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตร
กานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจาปพ ๒๕๖๒ อาเภอเชียงคาได้กาหนดจัดงาน “วันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาปพ ๒๕๖๒” ใน
วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอเชียงคา และระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมสาศารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น การพัฒนา
ตาบล หมู่บา้ น ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ แล้วรายงานกิจกรรมให้อาเภอทราบ สาหรับผลการพิจารณาคัดเลือดกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผูม้ ีผลงานดีเด่น ประจาปพ ๒๕๖๒ ของอาเภอเชียงคา ดังนี้
รางวัลชั้นที่ ๑ ของแพทย์ประจาตาบล นางกาญจนารัตน์ ถานันต๊ะ แพทย์ประจาตาบลแม่ลาว
ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางวราลี แก้วเบี่ยง ผู้ช่วยผูใ้ หญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ ๑๔ ตาบลร่มเย็น
รางวัลชั้นที่ ๒ ของกานัน นายสุนทร หอมนาน กานันตาบลเชียงบาน
ของผู้ใหญ่บ้าน นายเสาร์ ยาัรี ผู้ใหญ่บา้ น หมู่ ๑ ตาบลน้าแวน
ของสารวัตรกานัน ร.ต.วินัย ชัยกูล และ นายน้อย หอมนาน สารวัตรกานันตาบลเชียงบาน
๙. อาเภอเชียงคา มีปฎิทินแผนงานตามโครงการทาบุญสัญจรบวรศรรมในเทักาลเข้าพรรษา ประจาปพ ๒๕๖๒
ลาดับ
ว.ด.ป.
วัด
หมู่บ้าน/ตาบล ลาดับ
ว.ด.ป.
วัด
หมู่บ้าน/ตาบล
๑ ๒๔ ก.ค.๒๕๖๒ ดอนไชย
ม.๘ ต.เวียง
๗ ๖ ก.ย.๒๕๖๒
นาเจริญ
ม.๖ ต.อ่างทอง
๒ ๓๑ ก.ค.๒๕๖๒ ร้องใหม่
ม.๓ ต.ร่มเย็น
๘ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ บุญนาค
ม.๘ ต.หย่วน
๓ ๘ ส.ค.๒๕๖๒
ทุ่งควบ
ม.๒ ต.ทุ่งผาสุข
๙ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๒ ทุ่งเย็น
ม.๒ ต.แม่ลาว
๔ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ พระศาตุขุนห้วยสวด ม.๙ ต.ฝายกวาง
๑๐ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๒ ทุ่งมอก
ม.๒ ต.เชียงบาน
๕ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๒ ผาลาด
ม.๕ ต.น้าแวน
๖ ต.ค.๒๕๖๒ บ้านทราย ม.๓ ต.เวียง
๖ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๒ บุญยืน
ม.๗ ต.เจดียค์ า
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางอาเภอเชียงคาด้วย
๑๐. 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 ซึ่งจังหวัดพะเยาได้จดั การอบรมวิทยากรให้มคี วามรูม้ าถ่ายทอดประชาสัมพันศ์ในวันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สสจ.พะเยา อาเภอละ ๔ คน (ปลัดอาวุโส พัฒนากรอาเภอ ผู้ช่วย สสอ.ชค. และ ผอ.รพ.สต.บ้านผา
ลาด) และท่านนายอาเภอเชียงคาได้เน้นย้า อสม.เข้าสมัคร กอช.ทุกคน ซึ่งได้ขอรายงานจานวน อสม.เป็นรายหมู่บา้ น ตามเอกสารไฟล์ทไี่ ด้
ส่งไปในทางไลน์
๑๑. โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภาการชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดพะเยา
- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาเภอเชียงคา จานวนนักเรียนสายตาผิดปกติ
ในพื้นที่อาเภอเชียงคา จานวน ๑๗๐ คน ได้แก่ (๑)โรงเรียนอนุบาลเชียงคา(วัดพระศาตุสบแวน) จานวน ๘๑ คน (๒)โรงเรียนปิยมิตรวิทยา

-๗จานวน ๕๘ คน (๓)โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จานวน ๑๙ คน (๔)โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(ราษฎร์อนุกูล) จานวน ๘ คน (๕)โรงเรียนบ้านผา
ฮาว จานวน ๓ คน (๖)โรงเรียนบ้านแวนโค้ง จานวน ๑ คน
- วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาเภอเชียงคา จานวนนักเรียนสายตาผิดปกติ
ในพื้นที่อาเภอเชียงคา จานวน ๒๓๓ คน คือโรงเรียนเชียงคาวิทยาคม
ทางอาเภอเชียงคามีหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาศารณสุขสังกัด สสอ.เชียงคา ร่วมกิจกรรมคัดกรองสายตาวันละ ๕
คน จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ดงั นี้ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒ (๑.) นางสุนทรี บุญพร้อม (๒.)นางกิ่งกาญจน์ สถาน (๓.)น.ส.สุรภิญ ชนะพิั
(๔.)นางกรรณิการ์ กันทะมูล (๕.)นางวิจิตร อินต๊ะแสน วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๒ (๑.)น.ส.ณัฐกฤตา เงินเย็น (๒.)นางยุพิณ อินทะรังษี
(๓.)นางอรอนงค์ อินอ่อน (๔.)นางนันทินี ดวงใน (๕.)น.ส.เบ็ญชา กิ่งก้าน
๑๒. โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปพของจังหวัดพะเยา ในปพงบประมาณ พ.ั. ๒๕๖๔
๑๓. การจัดงานสืบสานตานานไทลื้อ ครั้งที่ ๑๙ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัดพระศาตุสบแวน
๑๔. พิศีบาเพ็ญกุัลอุทิัถวายพระอุบาลีคณ
ุ ูปมาจารย์ จังหวัดพะเยามอบหมายให้อาเภอเชีงคา ร่วมพิศีบาเพ็ญกุัลสวดอภิศรรม
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่ออุทิัถวายแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อายุ ๑๐๒ ปพ พรรษา ๘๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดัรีโคมคา พระอาราม
หลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ในวันัุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระวิหารวัดัรีโคมคา ตาบลเวียง อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา อาเภอขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการอาเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทัมนตรีตาบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุกแห่ง กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ทุกตาบล ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมพิศีฯ
๑๕. สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
๑๕.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทั ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๕๓,๖๙๙ ราย ตาย ๖๕ ราย คิด
เป็นอัตราป่วย ๘๑.๒๙ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ๐.๑๒ % (ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปพ ๒๕๖๒ มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า ปพ ๒๕๖๑ :
๑.๕ เท่า)
๑๕.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย สะสมรวม ๒๑๙ ราย
ตาย ๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๖.๑๒ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ๔.๖๙ % พบในอาเภอแม่ใจ ๑๒๙ ราย อาเภอภูกามยาว ๑๑
รายอาเภอเชียงคา ๓๑ ราย อาเภอดอกคาใต้ ๑๙ ราย อาเภอเชียงม่วน ๓ ราย อาเภอเมืองพะเยา ๑๗ ราย อาเภอจุน ๔ ราย
อาเภอภูซาง ๓ ราย และอาเภอปง ๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๘๐.๑๔, ๕๒.๑๓, ๔๐.๙๙, ๒๗.๒๙, ๒๑.๒๕, ๑๑.๑๘, ๘.๑๑, ๖.๒๘,
๓.๘๓ ต่อแสนประชากร ตามลาดับ ขอให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ฯลฯ ได้ดาเนินการเฝ้าระวังโรค ควบคุม
กาจัดแหล่งเพาะพันศ์ลูกน้ายุงลายในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค คือเก็บบ้าน
เก็บขยะ เก็บน้า ป้องกัน ๓ โรคคือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคปวดข้อยุงลาย
๑๕.๓ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย สะสมรวม
๓๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๔.๔๙ ต่อแสนประชากร พบในตาบลน้าแวน ๒๖ ราย ตาบลเจดีย์คา ๒ ราย ตาบลทุ่งผาสุข ๑ ราย
ตาบลหย่วน ๑ ราย ตาบลร่มเย็น ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๗๐.๐๕, ๓๔.๒๖, ๒๘.๗๔, ๙.๘๘, ๘.๒๑ ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องงานบริหารงานทั่วไป
๔.๑ ค่าถ่ายเอกสารประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวนเงิน ๕๐ บาท
๔.๒ สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาศารณสุข จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปพ ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม (๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ใน สสอ. อาเภอละ ๑
คน (๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รพ.สต.,อสม.และผู้นาชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่เป้าหมาย อาเภอเชียงคา มี ๓ รพ.สต.คือ หย่วน,น้าแวน,เชียง
บาน (แห่งละ ๓ คน) โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ยกเว้นบุคคลภายนอก(อสม./ผู้นาชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน) เบิก
จาก สสจ.พะเยา ขอความร่วมมือตอบรับการเข้าร่วมการประชุมทางการสแกนคิวอาร์( QR code) หรือทาง shorturl.at/nqFJZ ภายใน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

-๘๔.๓ กรมอนามัย ฝากแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย ของผู้เลี้ยงดูหลัก : กรณีัึกษา ๔ อาเภอ
พื้นที่ของประเทัไทย โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จานวน ๑๔
ข้อ ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความรู้ด้านสุขภาพในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จานวน ๖๘ ข้อ และส่วนที่ ๓ แบบประเมินภาวะสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย จานวน ๑๐ ข้อ แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อัึกษาสถานการณ์ความรอบรูด้ ้านสุขภาพในการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยโดยข้อมูล
ทั้งหมดจะนาเสนอในภาพรวมไม่มผี ลกระทบต่อผู้ตอบใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริงเพือ่ นาข้อมูลไปพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพในการเลีย้ งดูเด็กไทยให้กับผู้เลีย้ งดูเด็กปฐมวัยต่อไป
๔.๔ สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุม่ งานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาศารณสุข ได้จัดทาข่าวประชาสัมพันศ์เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จานวน ๒ ฉบับคือฉบับที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง “สสจ.พะเยาเตือน ซื้อยาชุดลดความอ้วนทางออนไลน์
อันตรายถึงตาย” และฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง “สสจ.พะเยา แนะอยากมีสุขภาพ รูปร่างที่ดี ไม่จาเป็นต้องพึ่งอาหาร
เสริม” เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบ สานักงานสาศารณสุขจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันศ์แก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนทั่วไปทราบ
๔.๕ วิทยาลัยเชียงราย โดยคณะสาศารณสุขัาสตร์ ได้จดั การฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพสาศารณสุขของนักัึกษาสาขาวิชา
สาศารณสุขัาสตร์ ชั้นปพที่ ๔ เพื่อให้นักัึกษาสามารถนาความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบตั ิในการทางานด้านส่งเสริม ป้องกัน บาบัดโรค
เบื้องต้นและฟื้นฟูสภาพ ทั้งเชิงรุกและรับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้อง ตาม พรบ.วิชาชีพสาศารณสุขชุมชน จึงขออนุญาตส่ง
นักัึกษาสาขาวิชาดังกล่าว ชั้นที่ ๔ จานวน ๑ คน คือนางสาวกัลยารัตน์ ใจกว้าง เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาศารณสุข ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งผาสุก ตั้งแต่วันที่ ๒ ศันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๘ สัปดาห์ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
คือ ผู้ช่วยัาสตราจารย์สุนทรี สุรตั น์ เบอร์โทร ๐๘๙-๙๕๒๔-๐๕๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น
๕.๑ อาเภอเชียงคาร่วมกับโรงพยาบาลเชียงคา ขอความร่วมมือสานักงานสาศารณสุขอาเภอเชียงคาและสถานบริการ
สาศารณสุขทุกที่ในสังกัด สสอ.เชียงคา ได้ประชาสัมพันศ์ประชาชนขอเชิญร่วมทาบุญจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้ทางโรงพยาบาล
เชียงคา เนื่องในโอกาสทาบุญอายุวัฒนะมงคล ครูบาสิทศิชัย ปิยภาณี (ครูบาอู๋) ครบ ๓๗ ปพ ณ วัดร้องเก่า ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ศันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมสมทบทุนได้ที่ ศนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคา ขื่อบัญชี เงินบริจาค
ซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาลเชียงคา เลขที่บัญชี ๕๓๔-๑-๐๔๑๕๒-๖ ส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ – สกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรััพท์มาที่ ID
Line : @ppp7628k ใบเสร็จรับเงินสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า
๕.๒ สรุปผลการดาเนินการโครงการจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อม กาจัดแหล่งเพาะพันศ์ยุงลาย
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ประจาปพ ๒๕๖๒ ณ เทับาลตาบลเวียง ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑
รายงานการประชุม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สสอ.เชียงคา
๒. นางอารยา มหาวงศ์นันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เชียงคา
๓. นายจีรศักดิ์ แก้วคาปา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสอ.เชียงคา

๔. นายคงศักดิ์ เย็นใจ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

สสอ.เชียงคา

๕. นายครรชิต กันทะสอน
๖. นางสาวนรินทร์ทิพย์ รวมสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สสอ.เชียงคา
สสอ.เชียงคา

๗. นายนที หอมนาน

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลหย่วน

๘. นางอรอนงค์ บุญชูโชค

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลเจดีย์คา

๙. นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์
๑๐. นายอนุสรณ์ คาพีระ

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลร่มเย็น
รพ.สต.บ้านหนองป่าแพะ

๑๑. นายภูวนาถ อ่อนนวล

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลเวียง

๑๒. นายประวิทย์ สูงปานเขา

รก.ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านฝายกวาง

๑๓. นางอัมพร บ่อสุวรรณ
๑๔. นางปภาดา มังคลาด

ผู้อานวยการ รพ.สต.
รก.ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านแวนโค้ง
รพ.สต.ตาบลแม่ลาว

๑๕. นายประหยัด สองสีใส

รก.ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านนามิน

๑๖. นางสาวจันทา อุดมรักษ์

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลทุ่งผาสุข

๑๗. นายนราพันธ์ จันทิมา
๑๘. นายสงกรานต์ หอมนาน

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลเชียงบาน
รพ.สต.บ้านผาลาด

๑๙. นางละเอียด ใจกล้า

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.ตาบลนาแวน

๒๐. นายปัณณวิชญ์ ศักบุตร

รก.ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านจาบอน

๒๑. นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่
๒๒. นายอภิชิต วงศ์ใหญ่

ผู้อานวยการ รพ.สต.
ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านสันปูเลย
รพ.สต.บ้านปางมดแดง

๒๓. นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี

ผู้อานวยการ รพ.สต.

รพ.สต.บ้านปางถา

๒๔. นางสาววราภรณ์ วงศ์วานวิวัฒน์

พนักงานสุขภาพชุมชน

สสช.บ้านต้นผึง

๒๕. นางวิภารัตน์ สายใจ
๒๖. นายณรงค์ฤทธิ์ แสงแก้ว

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.สต.ตาบลเชียงบาน
สสช.บ้านคะแนง

๒๗. นางกุลธิดา สองสีใส

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

รพ.สต.ฝายกวาง

๒
๒๘. นายบุรินทร์ วงค์แก้ว
๒๙. นายศิริวัฒน์ ตามสมัย

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

รพ.สต.บ้านปางถา
รพ.สต.ตาบลร่มเย็น

๓๐. นางอวันดา ปานใจนาม

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.สต.บ้านผาลาด

๓๑. นายธนาพร ดอนมูล

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.สต.บ้านนามิน

๓๒. นางสาวศิริวารินทร์ ตามล

นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.สต.บ้านปางมดแดง

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๙ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
๑. ขอแสดงความยินดีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นางสาวขวัญดาว อ่อนนวล นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลเวียง กระทรวงสาธารณสุขเรียกตัวรายงานตัวเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด เขตสุขภาพที่ ๒ ตังแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มงาน
ควบคุมโรคฯ สสจ.ตาก
๒. สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ประจาปี ๒๕๖๒ “พัฒนางานวิจัยการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ : ภายใต้แนวโน้มการกระจายอานาจด้านสุขภาพ” Research
Development Care : Health Decentralization Trends ครังที่ ๑ ภาคเหนือ วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ
โรงแรมแพร่นครา อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ครังที่ ๒ ภาคกลาง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสน
เฮอริเทจ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ครังที่ ๓ ภาคใต้ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์
อ าเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา และครั งที่ ๔ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ วั น ที่ ๗ – ๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๒ ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีเป้าหมายจากหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ
เข้าร่วมการประชุม ภาคละ ๑,๕๐๐ คน ในการนีสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ
ดั งกล่ า ว ส าหรั บ ภาคเหนื อ จั งหวั ด พะเยาขอให้ ทุ ก สถานบริ ก ารเข้ า ร่ ว มอย่ า งน้ อ ยสถานบริ ก ารแห่ งละ ๑ คน อั ต รา
ค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๒๐๐ บาท(สองพันสองร้อยบาท) เป็นค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม เอกสารประกอบการ
ประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบียเลียงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
๓. สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้จัดทาโครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๒ “ปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง : การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต” Reform for Change :
Primary Health Care in the Future กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข นักวิชาการ
สาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้สนใจทั่วไป จานวน ๕,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อัตราค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๒๐๐ บาท(สองพันสองร้อยบาท) เป็น
ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเบียเลียงเดินทางไป
ราชการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๔. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
สาหรับผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตังแต่เจ็ดสิบปีขึนไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกาหนดอัตราและ
วิธีการขอรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๒ ฉบับ เพื่อกาหนดให้ผู้บานาญมีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพในอัตราสิบ
ห้าเท่าของบานาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกินห้าแสนบาท ตามวิธีดังนี
(๑) ผู้รับบานาญซึ่งมีอายุต่ากว่าหกสิบปี ให้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินสองแสน

๓
(๒) ผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตังแต่หกสิบปีขึนไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี ให้ มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินสี่แสนบาท
แต่ถ้าผู้รับบานาญนันใช้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นัน แต่รวมกัน
แล้วไม่เกินสี่แสนบาท
(๓) ผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตังแต่ เจ็ดสิบปีขึนไป ให้มีสิทธิ ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินห้า แสนบาท แต่ถ้าผู้รับ
บานาญนันใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว ให้ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นัน แต่รวมกัน
แล้วไม่เกินห้าแสนบาท และในกรณีผู้รับบานาญได้มีการนาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับ
สถานบันการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบาเหน็จดารงชีพตามสิทธิที่จะได้รับแต่ต้องไม่เกินจานวนที่เหลือจากสิทธิในบาเหน็จตกทอดที่
นาไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน และโดยที่ข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการขอรับบาเหน็จดารงชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทังสองฉบับดั งกล่าว กาหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีอานาจกาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี ทังนีตังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๕. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินงาน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด ตังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม โดยการจัด
สวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย เป็นมาตรการให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองนาเด็กเข้าสู่
ระบบบริก ารของรัฐ เพื่ อให้เ ด็กได้รับ การดู แลให้มีคุณ ภาพชีวิ ต ที่ดี พั ฒนาการสมวัย และเมื่อ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กตังแต่แรกเกิด – ๖ ปี และขยายฐานรายได้ไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน ต่อปี เริ่มตังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โยให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เ กิดตังแต่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ เป็นต้นไป รายละ ๖๐๐ บาทต่อคน ต่อเดือน ทังนีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอความ
ร่วมมือในการดาเนินงานโครงการร่วมกัน ดังนี
(๑) มอบหมายให้ อสม. สถานบริการทุกระดับ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการอย่างต่อเนื่อง
(๒) พิจารณาเรื่องการบูรณาการเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน ส่งต่อข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลียงดูเด็กแรกเกิดที่มีอยู่
(๓) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจกั บกลุ่มเป้าหมายให้เข้าสิทธิ์ ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์
๖. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)ระดับจังหวัดร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากการ
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพืนที่เขต ๑ เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จานวน ๑๒ รายการ จึง
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยบริการและกากับติดตามให้หน่วยบริการดาเนินการจัดซือจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ฯที่ได้รับอนุมัติให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พร้อมรายงานผลการดาเนินงานโปรแกรมระบบรายการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม)ต่อไป เชียง
คา มี ๓ รายการ คือ (๑) ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.เจดีย์คาโดยเปลี่ยนกระเบืองมุงหลังคา จานวนเงิน ๑๐๙,๙๐๐ บาท (๒)
ปรับปรุงแท้งค์นาแสตนเลสพร้อมฐานและระบบท่อส่งนา รพ.สต.บ้านนามิน จานวนเงิน ๑๑๕,๑๐๐ บาท และ (๓) เครื่องปั่น
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น(สาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ) รพ.สต.ทุ่งผาสุก จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๗. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะดาเนินการขอขึนทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานในสังกัด
สสจ.พะเยาต่อธนารักษ์พืนที่จังหวัดพะเยาที่ยังไม่ได้ขึนทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง กรอก
แบบสารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ตามแบบ ทร.๐๔ สาหรับรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ราชพัสดุ และแบบ
ทร.๐๕ สาหรับรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ พร้อมแนบรูปถ่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่

๔
ต้องการขึนทะเบียน โดยให้นาส่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทังนีเพื่อรวบรวมและ
นาขึนทะเบียนกับธนารักษ์พืนที่จังหวัดพะเยาต่อไป
๘. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามประกาศลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผูไ้ ด้รับการ
คัดเลือกคือนางสาวสุทธิพร ชมพูศรี ตาแหน่งนักวิขาการสาธารณสุขชานาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ)
๙. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามประกาศลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกคือนางสาวมติมนต์ กาวิละ ตาแหน่งนักวิขาการสาธารณสุขชานาญการ(ด้านบริการทางวิชาการ)
๑๐. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยามีหนังสือแจ้งภาพรวมวันหยุดราชการประจาปีและกาหนดให้วันที่ ๔
พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจาปี ภาพรวมวันหยุดราชการประจาปี รวม ๑๙ วัน ส่วน
การกาหนดเป็นวันหยุดประจาปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป
๑๑. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการดาเนินงานขับเคลื่อน อสม.๔.๐ และ อสค.ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่ง
การดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) อาสาสมัครประจาครอบครัว(อสค.) ในการพัฒนาศักยภาพ อสม.๔.๐ และส่งเสริม อสค. ให้มศี ักยภาพในการดูแล
ตนเองและครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด นัน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี
(๑) ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องดาเนินการพัฒนา อสม.๔.๐ และ อสค. ตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทังกากับติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ Thaiphc.net ทุกเดือนตามเป้าหมายและบันทึกข้อมูล อสค.รายใหม่ในระบบ
Thaiphc.net หรือใช้ช่องทางบันทึกในแบบฟอร์มขึนทะเบียน อสค. ผ่าน Excell เพื่อส่งข้อมูลไปยังกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน ทาง E-mail : phc0705.6@gmail.com นาเข้าข้อมูลเพิ่มในระบบต่อไป
(๒) ขอให้ อสม. ส่งเสริมและสนับสนุนการมี อสค. และให้เป็นเครือข่ายกับ อสม. ในการดูแล ให้คาแนะนา ติดตาม
เยี่ยมให้กาลังใจ และรายงานเจ้าหน้าที่ในพืนที่รับผิดชอบทราบ
๑๒. ตามที่ทางจังหวัดพะเยาได้ประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดพะเยาถือปฏิบัติและเผยแพร่ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
ยึดถือปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๑๓. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลียงชีพพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ความสาคัญในการออมทรัพย์ในกองทุนสารองเลียงชีพและ
ต้องการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกรายเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลียงชีพเพื่อส่งเสริมการเก็บออมสะสมเงินไว้ใน
ระหว่างการทางานและเป็นหลักประกันให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและครอบครัวเมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรืออกจากงาน
ด้วยเหตุผลต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อผลดีต่อตนเอง สสจ.พะเยา ขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ
ดังนี (๑) ขอรับใบสมัคร(พกส.๐๐๑)และแบบประเมินความเสีย่ ง ได้ที่การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือ Download ได้ที่เว็ปไซต์
www.mhef.or.th/fund/ (๒) กรอกใบสมัคร (พกส.๐๐๑)พร้อมระบุชื่อผูร้ ับผลประโยชน์ และกรอกแบบประเมินความเสี่ยง พร้อม
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ รับรองสาเนาถูกต้องด้วย ยื่นเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ต้นสังกัด(สสอ.) และทาง สสอ.รวบรวมเอกสารส่ง สสจ.พะเยา (๓) สสจ.พะเยา จะดาเนินการตรวจคุณสมบัติโดยได้รับการจ้าง
งานและมีสถานะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพร้อมดาเนินการเตรียมเอกสารเสนอผู้มีอานาจลงนาม (๔) หลังจากผู้มี

๕
อานาจลงนามถือว่ามีสถานะเป็น “สมาชิกภาพ”เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สสจ.พะเยา ดาเนินการเก็บใบสมัครไว้ และจะสาเนาใบ
สมัครทีล่ งนามแล้วจัดส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดจะดาเนินการนาส่งเงินเข้ากองทุนต่อไป
๑๔. ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง จัดตังศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ(ศอ.ปส.) เพื่อเป็นองค์กรอานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ และใน
อานาจหน้าที่ตามข้อ ๑.๒(๔) ให้เสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาให้ความดี ความชอบ การให้คุณ ให้โทษ
มาตรการจูงใจ และปกป้องคุ้มครองข้าราชการและประชาชนที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบยาเสพติด เพื่อให้การ
พิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือดาเนินการดังนี (๑) นาเข้าข้อมูลกาลังพลผู้ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบกาลังพล www.nccd.go.th โดยกาหนดเฉพาะบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจาให้ครอบคลุมทังผู้ปฏิบตั ิงานประเภทโดยตรงและเกือกูล โดยใช้ Username และ Password ที่
มีอยู่เดิม สาหรับหน่วยปฏิบตั ิในพืนที่สามารถใช้ Username และ Password ที่เข้าระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(Nispa)
ร่วมกันได้ (๒) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่าน
ระบบทะเบียนกาลังพล www.nccd.go.th หากพบว่าไม่ถูกต้องขอให้ปรับปรุงข้อมูลของเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั งิ านด้านยาเสพติดให้
ถูกต้อง ทังนีให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่สานักงาน ป.ป.ส.จะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติกรอบอัตราโควตาในการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป
๑๕. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน จังหวัด
พะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กลุ่มงานนิติการ สสจ.พะเยา โดยประสานการดาเนินงานกับ
กลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ รวมไปถึงการจัดเก็บ การรายงานและการเผยแพร่ข้อมูลผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ขอเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ละ ๑ คนเข้าร่วมประชุมฯ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สสจ.พะเยา
๑๖. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาและสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เห็นความสาคัญของการพัฒนาข้าราชการใหม่ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของข้าราชการใหม่ทังด้านร่างกาย ทัศนคติ ปณิธานและความเสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อรับใช้
สังคม และประชาชน ได้จัดทาโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา มีค่าลงทะเบียนการอบรมเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท(เจ็ดพันบาทถ้วน) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมสมัครออนไลน์ได้
ที่ www.bcnpy.ac.th และชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเข้าบัญชีสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เพื่อการ
ฝึกอบรม หมายเลขบัญชี ๙๘๔-๔-๑๑๖๒๗-๙ โดยสามารถขออนุมัตเิ ข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากหน่วยปฏิบัติงาน
๑๗. ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งบทบัญญัติสาคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กาหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจในการเข้าไปนาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีพฤติกรรมอันน่าเชื่อว่ามีลักษณะที่มีภาวะอันตรายและ
จาเป็นต้องได้รับการบาบัดรักษา ไปรับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาลของรัฐและในการปฏิบตั ิหน้าที่ดังกล่าว พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รบั การคุม้ ครอง ตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ.
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดพะเยาโดย

๖
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเรียนว่ากรมสุขภาพจิตขอประขาสัมพันธ์ การจัดทาบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ ประจาปี ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒) โดย
บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ www.omhc.dmh.go.th หรือ
คาอธิบายการจัดทาบัตรตามเอกสารไฟล์ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนาผึง ไชยรังสี ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๘๑๓๐
๑๘. ด้วยสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๒
เพื่อให้ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับความรู้ทางวิชาการ สิทธิประโยชน์ที่พึ่งจะ
ได้รับ โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ
เรื่อง ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการกับสิทธิการรักษาพยาบาล/ความก้าวหน้าในตาแหน่งสายงานและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานสาธารณสุขที่ควรรู้ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคา โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ประจาปี ๒๕๖๒ โดยมีคา่ ลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินเข้าบัญชี
สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี ๙๘๖๑-๙๕๙๓๓-๕ พร้อมสาเนาการโอนเงินภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๙. ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดกมายอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ว่าฤดูฝนของประเทศไทยปีนี
จะเริม่ ต้นปลายสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และจะสินสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ลลุ ่วงไปโดยเร็วทันต่อเหตุการณ์ อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๐ อาเภอเชียงคา จึงจัดตังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย วาตภับและดินโคลนถล่มอาเภอเชียงคาขึน โดยมีคาสัง่ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ ๓๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๒ และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๒
๒๐. ตามทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แจ้งแผนการออกตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับอาเภอ รอบที่
๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การจัดบริการสาธารณสุขทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ มาตรฐานและเยี่ยม
เสริมพลังให้กับบุคคลากรที่ปฏิบตั งิ านในพืนที่ กลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานระดับอาเภอและตาบล(รพท.รพช.สสอ.รพ.สต.)
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการออกตรวจราชการและนิเทศงานจากเดิม เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจเร่งด่วนทาง
ราชการ จึงขอส่งแผนการออกตรวจราชการและนิเทศงานที่เปลี่ยนแปลง อาเภอเชียงคา วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คปสอ.
เชียงคา-ภูซาง ภาคเช้า รพ.สต.แวนโค้ง/รพ.สต.ภูซาง ภาคบ่าย
๒๑. ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกีย่ วกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการกฎหมาย
ระดับอนุบญ
ั ญัตดิ ังกล่าว เพื่อให้ทา่ นยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงานที่เกี่ยงข้อง ทังนีสามารถดาวน์โหลดประกาศได้ทเี่ ว็ปไซต์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หัวข้อ “ระเบียบ – ข้อบังคับ คาสั่ง”
๒๒. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการได้กาหนดจัดเวทีคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน(อสม.) ดีเด่น ๑๑ สาขา ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เสริม
พลังเครือข่าย เผยแพร่ผลงานดีเด่น และสนับสนุนส่งเสริมเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกผลงานในเวทีระดับเขต/ระดับภาค
ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ดังนี (๑) อสม.ดีเด่น ๑๑ สาขา ระดับโซน จานวน ๒๑ คน (๒) พี่เลียง อสม.ระดับตาบล จานวน ๔๒ คน(อสม.ดีเด่น ๑ คน : พี่
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เลียง ๒ คน) (๓) พี่เลียงระดับอาเภอทุกแห่ง จานวน ๙ คน และ(๔) ประธานชมรม อสม.ระดับอาเภอทุกอาเภอ ทังนีกรุณา
ตอบรับการเข้าร่วมเวทัคัดเลือกฯ ทาง www.pyomoph.go.th หัวข้อลงทะเบียนประชุม/อบรม/สัมมนา ภายในวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๓. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งแนวทางการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กาหนดกิจกรรมที่สาคัญในการประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน และรายงานต่อผู้ดแู ลกากับ ดังนี
(๑) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน
และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.
๒๕๕๙
(๒) มาตรการสาคัญที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย การใช้รถราชการ การจัดโครงการอบรม/สัมมนา การจัดซือจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ การเบิกค่าตอบแทนและเงินสวัสดิการ โดยกาหนดแนวทาง ดังนี ๑.) แต่งตังคณะกรรมการคณะหนึ่ง โดย
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ๒) การประชุมคัดกรองความเสี่ยงและกากับ ติดตาม
ความเสีย่ ง อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง ๓) ดาเนินการตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และ
สาหรับหน่วยงานย่อยสามารถกาหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น ๔) รอบระยะการประเมิน (๑ เมษายน – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสินสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒ ๕) การจัดส่งรายงาน (๕.๑)โรงพยาบาลชุมชน จัดส่งเอกสารตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ในรูปแบบไฟล์ .pdf โดย
แนบไฟล์ในระบบ Electronics internal Audit : EIA มิติควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และส่งสาเนาเอกสารรายงานให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๕.๒) สานักงานสาธารณสุขอาเภอรวบรวมรายงานตาม
แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นภาพรวมของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ จัดส่งให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทังนีเพื่อจัดทาเป็นภาพรวมของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และจัดส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๔. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทาแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันอันตรายจาก
ปัญหานาท่วมฉับพลัน นาป่าไหลหลาก ดินถล่ม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินงานเฝ้าระวังโรคทีม่ ากับภาวะที่เกิดนาท่วมขังและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในแต่ระดับ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงส่งแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒๕. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมชีแจงแนวทางการตรวจสอบภายในระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แล้วนัน เพื่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้จัดทาคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดให้ครอบคลุมทุกแห่ง และรายงานผลการตรวจสอบให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยาทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ ๑๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาเภอเชียงคา มีจานวน ๖ คนคือ ๑. สาธารณสุขอาเภอเชียงคา ประธาน ๒.นายครรชิต กันทะสอน

๘
๓.นางอรอนงค์ บุญชูโชค ๔.นางอัมพร บ่อสุวรรณ ๕.นางละเอียด ใจกล้า กรรมการ และ ๖. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอด้าน
บริหาร สสอ.เชียงคา กรรมการและเลขานุการ
๒๖. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทาประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๒ เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ) รอบการประเมินครังที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภารัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลการปฏิบัตริ าชการในระดับต้องปรับปรุง(ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐) ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผลปฏิบตั ิราชการผู้มสี ัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารไฟล์
๒๗. จังหวัดพะเยาส่งสาเนาหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๔/ว๑๒๘๘ ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องมอบอานาจการดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน จานวน ๑ ฉบับ ตามคาสัง่ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๗๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรณีของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขอให้ รพ.สต./สสช.ทุกแห่งรับทราบ
๒๘. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาได้จดั ทาโปรแกรมประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลีย่ น
และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ สาหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใช้ประเมินตนเองเพื่อให้ทราบส่วนขาดของการดาเนินงานหมู่บ้าน
ปรับเปลีย่ นและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ อันจะนาไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาความรอบรู้ทาง
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และเพื่อให้พืนที่เป้าหมาย ๑ หมู่บ้าน/๑ โรงเรียน ต่อ รพ.สต. และพืนที่ รพ.สต.
อื่นๆ สามารถประเมินตนเองและพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวและลดการใช้กระดาษ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์วิธีการใช้โปรแกรมประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลีย่ นและโรงเรียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ โดยสามารถเข้าไปใช้งานไดโปรแกรมทีเ่ ว็ปไซต์กองสุขศึกษา www.hed.go.th หรือ QR code เอกสารตามไฟล์
๒๙. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอให้หน่วยงานในสังกัดสารวจผู้ที่เคยได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศกิจจานุเบกษา แต่ไม่เคยได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีความประสงค์จะ
ขอรับการจัดสรร แจ้งรายชื่อพร้อมระบุชันตราตามแบบฟอร์มทีส่ ่งมา ส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑.๒ เรื่องจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกานันผู้ใหญ่บ้าน ( ๑,๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๑. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครังที่ ๗/๒๕๖๒ ประจาเดือนกรกฎาคม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุมนันตาราม ที่ว่าการอาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา และการประชุมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครังที่ 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)

๙
๓.๒ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง - คดี ผลการจับกุม - คดี ผู้ต้องหา - คน (คดีฉ้อโกงประชาชน,ทาให้เสียทรัพย์
,ลักทรัพย์,บุกรุก)
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,
ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ )
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑ ด้านการป้องกัน(ฝ่ายความมั่นคง) การขับเคลื่อนโครงการประชาร่มเย็นโมเดล
๔.๒ งานด้านการปราบปราม(สภ.เชียงคา)
๔.๓ งานด้านการบาบัดฟื้นฟู(สาธารณสุขอาเภอ)
๔.๔ งานด้านบริหารจัดการ(งานปกครอง)
๕. งานปกครองอาเภอ รายงานการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จานวน ๑๐ ตาบล มี
หมู่บ้านรายงานการพัฒนา รวม ๑๑๒ หมู่บ้าน
๖. กาหนดการจัดวันพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ครังที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดพระนั่งดิน หมู่ ๗ ตาบลเวียง
๗. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ใน
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๘. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดพะเยา ด้วยจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดพะเยา และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุน
การออมแห่งชาติ(กอช.) โดยมอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าว คณะทางานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กอช. จังหวัดพะเยา ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้กาหนดเป้าหมายเพื่อเพิม่ จานวน
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จังหวัดพะเยา ให้ฝ่ายปกครอง(ผู้นาท้องที่) จานวน ๒,๓๔๐ คน
๙. การขยายผลการดาเนินงานของจิตอาสา ๙๐๔ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้รับ
จากการฝึกอบรมในหลักสูตรไปขยายผลได้ตามวัตถุประสงค์ อาเภอเชียงคาได้กาหนดการบรรยายขยายผล และจัดกิจกรรม
ตามโครงการจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม
โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับฟังการบรรยายดังนี ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. จานวน ๖๐๐
คน ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. จานวน ๖๐๐ คน
๑๐. โครงการสร้างฝายกักเก็บนา(เรียงหินกล่องเกเบียน)บ้านปางถา หมู่ ๙ ตาบลร่มเย็น อาเภอเชียงคา จังหวัด
พะเยา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การแต่งกายชุดจิตอาสา
๑๑. การจัดงานสืบสานตานานไทลือ ครังที่ ๑๙ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานวัดพระธาตุสบ
แวน
๑๒.การขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ระดับจังหวัด อาเภอเชียงคา พืนทีเ่ ป้าหมายคือบ้านประชาภักดี ตาบลร่มเย็น มีการศึกษาดู
งานในพืนที่อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๑๐
๑๓. โครงการประกวด “จังหวัดพะเยา จังหวัดสะอาด” เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้
อาเภอดาเนินการ ดังนี (๑) เข้าร่วมคัดเลือกอาเภอสะอาดระดับจังหวัด โดยจัดทาผลงานของอาเภอตามหลักเกณฑ์การ
ประกวดอาเภอสะอาดระดับจังหวัด
(๒)แต่งตังคณะกรรมการประเมินพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ระดับอาเภอ จานวน ๓ คณะๆละ ๕ คน ได้แก่ ๒.๑
คณะกรรมการประเมิน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาดระดับอาเภอ” ๒.๒ คณะกรรมการประเมิน “หมู่บ้าน/ชุมชน
สะอาดระดับอาเภอ” และ ๒.๓ คณะกรรมการประเมิน “ครัวเรือนต้นแบบระดับอาเภอ” คณะกรรมการตามข้อ ๒.๑ ให้
ดาเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประกวด ทีป่ ระเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ ให้เหลือประเภทละ ๑
แห่ง โดยรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตามข้อ ๒.๒ คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และพิจารณาจัดลาดับผลการประกวดให้เหลือ ๓ ลาดับแรก โดยรายงานให้จงั หวัดทราบภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตามข้อ ๒.๓ คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ตามเขตการปกครองท้องที่ ตาบลละ ๑
ครัวเรือน รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๔. โรงพยาบาลเชียงคา แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงพืนที่ลาดจอดรถพระราชทาน เบืองต้นจะนาไปแสดงไว้ใน
ตึกผู้ป่วยนอกที่ทาการก่อสร้างใหม่ ซึ่งคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณ มีนาคม ๒๕๖๓
๑๕. โครงการ “ผ่อดีดี” (PODD : Participatory Onehealth Disease Detection) เป็นโครงการนาร่อง การเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคระบาดที่ตดิ ต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ประชาชน เป็นการวางแผนการเฝ้าระวังโรคที่สามารถควบคุม
เหตุระบาดได้อย่างทันท่วงทีทังในคน และสัตว์ เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดตามมา โดยความร่วมมือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) และชุมชนในพืนที่ ในรูปแบบ Application เพื่อการร่วมเฝ้าระวัง และ Dashboard เพื่อการควบคุม
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
๑๖. สรุปเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในพืนที่จังหวัดพะเยา
๑๖.๑ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย ๓๕,๔๘๒ ราย ตาย
๕๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๓.๗๑ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย ๐.๑๕ % (ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปี ๒๕๖๒ มีรายงาน
ผู้ป่วยมากกว่า ปี ๒๕๖๑ : ๑.๖ เท่า)
๑๖.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พบผู้ป่วย สะสมรวม ๖๘
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 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 พบในตาบลนาแวน ๒๖ ราย ตาบลทุ่งผาสุก ๑ ราย ตาบล
เจดีย์คา ๑ ราย ตาบลหย่วน ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๖๗.๘, ๒๘.๗๓, ๑๖.๙๕, ๙.๘๘ ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
๑๖.๔ คณะกรรมการโรคติดต่ อจังหวัดพะเยา ได้จัดทาโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย ด้วยความร่วมมือราฎร์ -รัฐ
ท้องถิ่น ท้องที่ และชุมชน จังหวัดพะเยา ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและขับเคลื่อนการ
ป้องกันควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนาโรค(ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่น/ซิก้า และไข้ป วดข้อยุงลาย) เป็นการดาเนินงาน
ครอบคลุมสถานที่ ๖ ร.คือ (๑)โรงเรือน(บ้าน), (๒)โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก,(๓)โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข,(๔)โรง
ธรรม/วัด/ศาสนสถาน/ที่สาธารณะ,(๕)โรงงาน/สถานที่ทางานสถานประกอบการ,(๖)โรงแรม/สถานที่ท่องเที่ยว ครอบคลุม
พืนที่ ๙ อาเภอ ๖๘ ตาบล ๘๑๙ หมู่บ้าน/๑๓ ชุมชน ระยะเวลาตังแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
๑.๓ เรื่องจากประชุม กวป.เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ( ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๑. เรื่องก่อนการประชุม
๒. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑๑
- จาก นพ.สสจ.พะเยา
๒.๑ สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๒.๒ สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒.๒ แจ้งการเตรียมการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
- จากผู้บริหาร
๓. รับรองรายงานการประชุม กวป.เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึนในเว็ปไซต์ www.pyomoph.go.th มติรับรอง
๔. เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
๕. เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
๕.๑ แผนการออกนิเทศงานและตรวจเยี่ยมระดับอาเภอ ครังที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๕.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จ.พะเยา
๕.๓ กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๔ สรุปการประชุมทางไกล เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนาสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน”
๕.๕ นโยบายคลินิกหมอครอบครัว
๕.๖ สรุปสาระสาคัญจากการประชุม CFO ครังที่ 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
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ผอ.รพ.สต.,สสช.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครังที่ ๙/๒๕๖๒
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ผอ.รพ.สต., สสช. และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขครังที่ ๙/๒๕๖๒

๑๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ ค่าถ่ายเอกสารประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จานวนเงิน
บาท
๔.๑.๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดทาข่าว
ประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จานวน ๑ ฉบับคือฉบับที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง “สสจ.พะเยาเตือน ระมัดระวังการบริโภคยา
นาแก้ปวดเมื่อย หรือยาบารุงร่างกายที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์” เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปทราบ
๔.๑.๓ กรมอนามั ย ฝากแบบสอบถามความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพในการเลี ยงดู เ ด็ ก ปฐมวั ย ของผู้ เ ลี ยงดู ห ลั ก :
กรณีศึกษา ๔ อาเภอพืนที่ของประเทศไทย โดยแบ่งเนือหาออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี ส่วนที่ ๑ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เลียงดูเด็กปฐมวัย จานวน ๑๔ ข้อ ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความรู้ด้านสุขภาพในการเลียงดูเด็กปฐมวัย จานวน ๖๘ ข้อ
และส่วนที่ ๓ แบบประเมินภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย จานวน ๑๐ ข้อ แบบสอบถามนีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานการณ์ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพในการเลียงดูเด็กปฐมวัยโดยข้อมูลทังหมดจะนาเสนอในภาพรวมไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบใดๆ ทังสิน ขอให้
ท่านตอบตามความเป็นจริงเพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการเลียงดูเด็กไทยให้กับผู้
เลียงดูเด็กปฐมวัยต่อไป
๔.๑.๔ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า “ปิ๊กบ้านเฮา จาวก๋าสะลอง” ประจาปี
๒๕๖๒ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย บรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ศิษย์เก่ากลับคืนถิ่น ราลึกถึงสถาบันฯและเทิดทูนพระคุณ คณาจารย์ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่น
๔.๑.๕ โรงพยาบาลเชียงคา แจ้งโอนเงินการดาเนินการจัดซือ-จัดจ้าง ของรายการการลงทุนทดแทนด้วยงบค่าเสื่อม
ปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว มีความครบถ้วน ๗ รายการ อาเภอเชียงคา ๑ รายการคือ รพ.สต.เวียง จานวนเงิน
๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๑.๖ ที่ว่าการอาเภอเชียงคา ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
๔.๒ ฝ่ายวิชาการ
๔.๒.๑ โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันเด็กอายุ ๑ – ๑๒ ปี ทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
๑.)กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีน ป้องกันโรคหัด – หัดเยอรมัน (MR)แก่เด็กอายุต่ากว่า ๑ – ๗ ปี ดาเนินการรณรงค์ช่วง
เดือน กันยายน – เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒.)กิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีน ป้องกันโรคหัด – หัดเยอรมัน (MR)แก่เด็ก ๗ – ๑๒ ปี ดาเนินการรณรงค์ช่วงเดือน
ตุลาคม – เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
๓.)ให้ทุก รพ.สต.เดินการสารวจกลุ่มเป้าหมาย เด็กในพืนที่ เด็กอายุต่ากว่า ๑ – ๗ ปีและ เด็ก ๗ – ๑๒ ปี ส่งข้อมูล
ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ใช้ฟอร์ม MMR ๑ และ MR ๑

๑๓
๔.๒.๒ แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง รายงานผลดาเนินงานจิตอาสากาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ครังที่ ๗ วันที่ ๑๖ – ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกรอกข้อมูลได้ที่ https://goo.gl/forms/MAzCaPkbOfgx6Wok1 และอัพโหลดรูปภาพ
onepage โดยใน onepage มีรายละเอียดดังนี
(๑) ชื่อหน่วยงาน ชื่อกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
(๒) อธิบายรายละเอียดกิจกรรม พร้อมระบุจานวนจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรม
(๓) ภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม ๕ - ๖ ภาพ
(๔) ระบุค่า HI CI ให้รายงานภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔.๒.๓ สถานการณ์ส่งรายงาน รายสถานบริการตามสัปดาห์ สัปดาห์ที่ ๒๒ – ๒๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
งานส่งเสริม อนามัยแม่และเด็ก อนามัยโรงเรียน
๔.๒.๔ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กาหนดการเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนพระปริยตั ิธรรมตามโครงการพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
๔.๒.๕ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ขอความร่วมมือสารวจข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และสารวจข้อมูลโรงเรียนที่
ต้องการรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดยส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔.๒.๖ กลุม่ งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พะเยา ส่งแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเด็กอายุ ๑ – ๓ ปี โดยให้
ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กเก็บข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินด้านโภชนาการต่อไป
๔.๒.๗ โรงพยาบาลพะเยา แจ้งแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยด้านจักษุวิทยา เข้ารับการรักษาดังนี วันจันทร์ทุกสัปดาห์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์รับตรวจเฉพาะผู้ป่วยต้อหิน
๔.๒.๘ ผู้ป่วยฉุกเฉินทางตาส่งต่อปรึกษาได้ตามปกติ โรงพยาบาลเชียงคาขอข้อมูลการใช้ถุงผ้าในสถานบริการ
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ กรอกข้อมูลที่
https://forms.gle/BCgMgJZSBAdzUczN9 ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔.๒.๙ สัปดาห์รณรงค์คดั กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๒
๑.)กิจกรรมรณรงค์คดั กรองพัฒนาการเด็ก วันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒.)กลุ่มเป้าหมาย อายุ ๙ เดือน,๑๘ เดือน , ๓๐ เดือน ,๔๒ เดือน และ ๖๐ เดือน
๓.)การคัดกรองใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๔.)บันทึกข้อมูลการคัดกรองในโปรแกรม และส่งออก ๔๓ แฟ้ม เข้าระบบ HDC ของจังหวัด
ระเบียบวาระที่ ๕ การนาเสนอผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุขของแต่ละสถานบริการ
การนาเสนอข้อมูลไข้เลือดออกในพืนที่อาเภอเชียงคา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิเศษ
จังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพะเยา
๖.๒ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ให้กลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้
ใกล้เคียงเดิม เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึน ลดโอกาสเกิดความพิการ และคนพะเยาทุกคนสามารถเข้าถึงการฟื้นฟูอย่างเท่าเทียม

๑๔
โดยมีการเพิ่มให้บริการคลินิกฟื้นฟูโรคหัวใจ คลินิกตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย คลินิกลดเกร็ง ห้องฝึกกลืน ห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
การขายาห้ องและเพิ่ ม จานวนเตี ย งส าหรั บ บริ การฝั่ งเข็ ม การบริ ก ารฟื้ น ฟู ม ารดาหลั งคลอดโดยแพทย์ แ ผนไทย จั ด ซื อ
คอมพิวเตอร์สาหรับศูนย์ฮอมฮักชุมชน จังหวัดพะเยา ทัง ๙ แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีโคมคา
(พระอารามหลวง)อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

คงศักดิ์ เย็นใจ
(นายคงศักดิ์ เย็นใจ)
ผู้บันทึกการประชุม

