
รายงานการประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอฮอด 
ครั้งที่   1 / 2561 

วันที่  4  มกราคม  2561 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

***************************************************************** 
 

***************************************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  คน 
เริ่มประชุม      เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.เรื่องแจ้งจากสาธารณสุขอ าเภอฮอด(นายสมเกียรติ์  มณีผ่อง) 

1.1 เรื่องแจ้งจากประชุม คพสจ.เชียงใหม่ 

- เดือนนี้ยังไม่มีการประชุม/แต่มีเรื่องจากการประชุม เดือนก่อน ดังนี้ 
1. สาธารณสุขอ าเภอตรวจสอบเรื่องการเงินการเงินยังมีความล่าช้าอยู่ ฝากให้แต่ละแห่งเร่งท าเพ่ือช่วยกันท า

ให้เป็นปัจจุบัน เพราะต่อไปจะมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในสุ่มเยี่ยม  
2. งานคุ้มครองผู้บริโภคการโฆษณายาลูกกลอน ยาสมุนไพรมาเร่ขายในพ้ืนที่หากมีให้แจ้งมายังส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือให้เภสัชกรเข้าไปตรวจสอบต่อไป เจ้าหน้าที่เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้าน  
มีการตรวจสอบเลขบัตรใบประกอบต่าง ๆ 

3. การจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาว่ามีข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างตอนนี้ผู้ว่าราชการได้มอบ
อ านาจให้แก่สาธารณสุขอ าเภอแล้ว  

4. วันที่ 23 มกราคม2561 จะเข้ามาเยี่ยมยังสาธารณสุขฮอด เร่งให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลรวบรวมข้อมูล
ก่อนวัน อังคารที่ 23 มกราคม 2560 อยู่ รพ.สต. 1 ท่าน  

1.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอฮอด 

1.แจ้งเรื่องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขย้ายมา 1 ท่าน โดยได้ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบลบ้าน 
แม่โถ คือนางสาวนิดารัตน์  ไพรศาลธารา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  

2.แจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอฮอด  มีเจ้าหน้าที่ย้ายมาปฏิบัติงานในเขตอ าเภอฮอด  4 
ท่าน  ดังนี้    

ท่านที่ 1 นายแพทย์ทวิช  แก้วประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮอด  
ท่านที่ 2 นายประพัฒน์  วงค์ชมภู ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) ย้ายมา

จากอ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
ท่านที่ 3 นายวิทวัฒน์  พิกุลทอง    ต าแหน่งปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) ย้ายมาจาก

อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชยีงใหม่ 
ท่านที่ 4 นายจักรพันธ์   คอทอง ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอฮอดย้ายมาจากอ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก  

  3.นายอ าเภอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมการประกอบพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
  4.ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยบริจาคสิ่งของเพื่อออกรางวัลในงานกาชาด และเชิญเข้าร่วมงานกาชาติท าบุญ
สลากกาชาด  ชุดละ 80 บาท 

5.อ าเภอฮอดขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนขอบคุณจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมท าบุญนายอ าเภอเชิญร่วมท าจิต
อาสาช่วยท าความดีใส่ชุดจิตอาสาในวันที่ 10 มกราคม 2561 ท าทุกส่วนทุกพ้ืนที่  

 



1.3 .เรื่องแจ้งจากประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าเยี่ยมสถานที่สิ่งที่พบคือยังไม่ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ติดตั้งไม่เหมาะสมพระบรม
ฉายาลักษณ์ในรัชกาลที่ 10 เน้นย้ าในเรื่องการติดตั้งหาสถานที่ติดให้สมพระเกียรติให้ด าเนินการให้เหมาะสม 
2.โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านดอยค า 

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ โบสถ์คริสต์บ้านทุ่งยง  ต าบลบ่อสลี  
3.เชิญร่วมพิธีสืบชะตาอ าเภอฮอดต้อนรับศักราชใหม่ปี 2561 วันที่  15 มกราคม ณ หอประชุมอ าเภอฮอด
เวลา 07.00 น เป็นต้นไป ไม่เกิน 12.00 น เชิญร่วมท าบุญเจ้าภาพโรงทาน โดย พรหมมงคล (หลวงปู่ทอง) 
เป็นประธานฯในพิธี 
4.โครงการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   เนื่องจากช่วงนี้อากาศชื้นอยู่ ยังไม่ได้ก าหนด 60 วันห้ามเผา
อาจจะในช่วงเดือนมีนาคมต้องรอการประชุมคณะกรรมการ อีกครั้ง  ช่วงนี้สามารถชิงเผาได้ 
5.การท าบุญสถาปนาในโรงเรียนวันครบรอบโรงเรียนฮอดพิทยาคม ครบรอบอายุ 46 ปี เชิญส่วนราชการ 
ร่วมงาน  มีงานส่งเสริมวิชาการต่างๆ การแสดง ในวันที่ 22 มกราคม 2561 
6.โครงการอาสาสมัครรักษ์โลก โดยให้ท้องถิ่นเปิดรับสมัครอาสาสมัคร   วัตถุประสงค์เพ่ือการดูแลสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ขยะ การดูแลความสะอาดต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครัวเรือน 1 คน คุณสมบัติตั้งแต่อายุน้อย ๆ  
7.อุทยานแห่งชาติออบหลวงเปิดต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้เพ่ือประชุมชี้แจงในเรื่องของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพื่อประชุมชี้แจงในช่วงวันที่ 16- 19 มกราคม เนื่องจากปีใหม่ไทยที่ผ่านมามีเหตุเสียชีวิต  
2 บาดเจ็บ 5-7 ราย เพ่ือเตรียมความพร้อมเรื่องการดูแลเรื่องอุบัติเหตุ 
8.นายอ าเภอขอบคุณหน่วยราชการทุกแห่งที่อยู่เวรยากเฝ้าระวังในช่วงปีใหม่ทั้งประจ าด่านและเวรรักษา รพ., 
รพสต. ในช่วง 7 วันขับขี่ปลอดภัย    
 

2.เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฮอด(นายไพรัช  ปัญญาคง ) 

1.เรื่องของ Username เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมีอายุการใช้งาน  ดังนั้นอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อให้ระบบมี
การเคลื่อนไหว  ให้เข้าไปเคลื่อนไหวในเว็บ www.google.com พิมพ์ค าว่าจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หากไม่เข้าไป
เคลื่อนไหวจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 

2.โครงการ to be number one จะมีการบรรจุเป็นวาระการประชุมประจ าเดือนทุกเดือนในระดับจังหวัด 
 - มีการประกวดแดนเซอร์ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์   ภาคเหนือมีวันที่ 8 กุมภาพันธ์  
 - การประกวดเยาวชนเก่งและดี ค่ายสู่ขวัญสู่ความเป็น 1/2561  
-  ในส่วนของเราระดับต าบล , อ าเภอต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรม เช่นโรงเรียน ยกตัวอย่างเรื่อง  
   ยาเสพติดให้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วมีค าว่า To Be Number One  กิจกรรมด้วย 
- ส่วนของอ าเภอฮอด โรงเรียนนาคอเรือ เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จะส่งในระดับเพชรต่อไป  

  - นิตยสารของ To Be Number One  ยังได้ไม่ครบขาดแห่งละ 2 เล่ม    
3.ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับอบรมพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  รพ.นครพิงค์ วันที่ 8-19 มกราคม 2561   
หากมีผู้สวนใจติดต่อที่ คุณศศิวิมล  บรรจงจัด  โทร0899998674   
 - คุณสมบัติอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี จบการศึกษา ม.3 สุขภาพแข็งแรง เป็นผู้มีความประพฤติดี  
   มีวุฒิภาวะบุคลิกภาพเหมาะสม   ค่าสมัคร 1000 บาท 
4.ให้รายงานผลการติดตามผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่ของท่านว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรมีแบบฟอร์มให้กรอก ให้

รายงานผลความเป็นอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 สามารถ
ดาวโหลดข้อมูลได้ที่ www.chiangmaihealth.go.th/   กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ (EMS) 

5.การแต่งตั้งคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นายอ าเภอเป็นประธารกรรมการ สาธารณสุข
และผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ เป็นคณะกรรมการ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะมีการประเมิน แต่ต้องผ่านการอบรม
การเป็นข้าราชการที่ดีก่อนเข้ารับการประเมิน  

http://www.chiangmaihealth.go.th/%20%20%20กลุ่ม


6.การก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 เท่า 28 ธันวาคม 2560 -3 มกราคม 
2561  ให้มีหนังสือแนบด้วยสามารถดาวท์โหลด  หนังสือสังการได้ที่ www.chiangmaihealth.go.th/   กลุ่ม   
งานพัฒนารูปแบบบริการ 

7.แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของศูนย์การปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตกระทรวงสาธารณสุข (ITA) ให้มีการประกาศ การมีส่วนร่วมว่าท าอย่างไร มีอย่างไร ถ้าไม่มีเพราะอะไร ท าไม 
โดยในปี 2561 เริ่มต้นในระดับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ในอนาคตจะขยายการประเมินในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล...... ให้ทุกแห่งเก็บหลักฐานต่าง ๆ ไว้ เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเงิน  

8.โครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ประจะปี 2558- 2559 ซึ่งผู้ช่วยฯจะได้ติดตามรับตู้ยาและเวชภัณฑ์   จ านวน  14  วัด 

9. โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจ าปี  2561 มีอบรมอยู่ 8 รุ่นๆ 3 วัน ส าหรับ
ผู้มีอายุ 50- 60 ปี ค่าลงทะเบียน 7,848.-บาท สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดได้. 
 10.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการปกครอง การดูแลรักษาและการการใช้ที่ราชพัสดุ ต้องเข้าไป
ศึกษาเช่นการการต้องการที่พักการลื้อถอน ปัจจุบันมีการอนุโลมให้มาดูหนังสือก่อนตรงตามระเบียบ พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 โดยอนุโลม  

11.การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์รับราชการต่อไป โดยให้ส่งรายชื่อก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2561   แล้วจะมีคณะกรรมการมาพิจารณาตรวจสอบ  

กลุ่มท่ีจะมกีารต่ออายุราชการอายุ 60 ปี ขึ้นไปคือ 
  - นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ 
  - พิจารณาแล้วมีความขาดแคลนตามกรณีไป 

 12.โครงการมือถือเก่าไปชีวิตใหม่มา   รับบริจาคมือถือเก่าขยายเวลาถึง 31 มกราคม 2561 จะน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไปในทางการแพทย์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

13.การอบรมขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตพิชิตคุณภาพเด็ก
ล้านนารัฐประชาร่วมสร้าง ซ่ึงมีแบบประเมินหลายด้าน มีแนวทางการด าเนินงาน โดยเริ่มท าตั้งแต่การหนุ่มสาว การ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลแม่ก่อนคลอดหลังคลอด   การให้ความอบอุ่นตั้งแต่ตอนอุ้มท้อง การท าปฏิกิริยาการให้
ความอบอุ่นแม่กับลูก  จึงเป็นที่ไปที่มาของโครงการจะมีการประสานกระทรวงต่างๆ เข้ามาร่วมกันด าเนินงาน 
น ามาสู่ การด าเนินงาน พชอ.  เพื่อการพัฒนาต่อไปและใช้ในชุมชน  

  14.ขอความร่วมมือซื้อดวงตราผนึกช่วยผู้ป่วยวัณโรคที่ขัดสน  แผ่นละ 10 บาท 
 15.เชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าวันที่ 25 มกราคม 2561 ทีจ่ังหวัดน่าน เพ่ือหารายได้มาซื้อยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์   

16.ผังผู้ประสานงานเขตพ้ืนที่ / หน่วยงานของกองแบบแผนกองสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เขตท่ี 1 สามารถติดต่อได้  

1.นายวุฒิศักดิ์ ชูตน โทร 0817871404 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมโยธา 
           2.กลุ่มมาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง นายเพชรยุทธ พุทธพัน โทร 0818748021  

17.การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทิศทางคือสร้าง
ทัศนคติป้องกันการทุจริต ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้การ์ดอวยพร สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ  

18.การท าสื่อออนไลน์ กรณีผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแล ดังนั้นให้ทุกแห่งมีการบันทึกข้อมูลไว้ตลอดเพ่ือความ
ปลอดภัย ในการให้การรักษาและออกเยี่ยมบ้าน 

19.ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาควัสดุสิ่งของโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แก้ภัยหนาวของชมรมลูกจ้าง
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต าบลโปงทุ่ง อ.ดอยเต่า ติดต่อ คุณผดุง ยศเดช โทร 0898504427 จนถึงวันที ่20 
มกราคม 2561  

http://www.chiangmaihealth.go.th/%20%20%20กลุ่ม


20.แนวทางการปรับปรุงจัดส่วนราชการในส่วนภูมิภาค มีหนังสือแนบมาเพ่ือต้องการให้เกิดความคุ้มค่าใน
การจัดสรรทรัพยากร ภาครัฐลดขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ าซ้อน ของภารกิจภาครัฐ ยกระดับความเป็นเอกภาพ
ของการบริหารราชการในพ้ืนที่  

21.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ผอ.รพสต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ต าบลแม่ข่า อ.ฝาง สามารถ
ส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 3-12 มกราคม 2561 ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.chiangmaihealth.go.th  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งปฏิบัติงานระดับช านาญงาน   ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี   

22.งานยาเสพติดมีแนวทางที่ชัดเจน คือผู้อยู่ในระหว่างคดี/ภาคทัณฑ์ จะมีแนวทางที่ชัดเจนโดยให้แจ้งไป
ยังหน่วย ปัจจุบันมี โรงพยาบาลฮอดเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานคัดกรอง เช่นตรวจปัสสาวะ ศูนย์อ าเภอ
ฮอดคือ ศูนย์คัดกรองอ าเภอฮอด 

23.โครงการหลวงพ้ืนที่สูง ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่โถ จัดท าแผนของบประมาณ 
(โครงการในเรื่องการตรวจสารพิษของบ้านแม่โถ งบประมาณ 40,000 บาท) 

24.การมอบอ านาจให้สาธารณสุขอ าเภอ เรื่อง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างค าสั่ง 6692/2560 เรื่องการมอบ
อ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง  2560) 

25.ขอความร่วมมือ ซ้ือสลากกาชาดการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ใบละ 80 บาท จับฉลาก
วันที่ 7 มกราคม 2561  มีหลายรางวัล  

26.วันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้ช่วยประชุมแทนหัวหน้าในโครงการTO BE NUMBER ONE  ที่ สสจ.
เชียงใหม่จะมีการแข่งขันยิงปืน ผู้ช่วยจะประชุมเพ่ือทราบรายละเอียดต่อไป  
 
3.เรื่องแจ้งจากนายอินตา  ต๋าฝั้น (เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน)    
- แนวการการด าเนินงานเรื่องของยาสูบเกี่ยวข้องกับ รพ.สต. การติดตั้งตัวเอทีวอท  (EOC)  การตรวจปั้มน้ ามัน 

พรบ.การบังคับใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สิ่งที่ด าเนินการคือ 
1.ขายเครื่องด าในสถานที่ห้ามขาย  
2. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาห้ามขาย  
3. ขายเครื่องดื่มให้เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี  
4. การขายโดยไม่มีใบอนุญาต  
5. การโฆษราส่งเสริมการตลาดเครื่องดื่ม  
6. การขายโดยวิธีห้ามขาย ลด แลก แจก แถม   
7. การดื่มสถานที่แอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม  
8.อ่ืน ๆ ,  
มีแบบฟอร์มให้กรอกส่งภายในอังคารหน้าให้กรอกข้อมูลย้อนหลังเป็นวัน  7 วัน  ท าการกรอกข้อมูลใน

หมายเลขหน้าที่ 14 มีรูปภาพด้วย  
 

4.เรื่องแจ้งจากนางฐิติมา   ปาทะ(เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน)     
- ประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพโรคเรื้อรังยุคไทยแลนน์ 4.0 ระหว่าง วันที่ 19-20 มีนาคม 2560 รับสมัคร

เฉพาะพยาบาลที่มีใบวิชาชีพค่าสมัคร 1,500.- บาท  อบรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  

5.เรื่องแจ้งจากนางสาวสุทธิรักษ์   มะโนค า (นักวิชาการสาธารณสุข) 
- ส่งแบบฟอร์มรายงานคัดกรองผู้สงสัยวัณโรคทุก วันที่ 16 ของเดือน  

  ของเดือนมกราคมนี้ต้องใส่จ านวนเป้าหมายด้วย  
- แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลในเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคในปี 2561  

ตัวชี้วัดของปี 61 ต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   ก าหนดการจัดส่งข้อมูลให้ท าการจัดส่งทุกไตรมาส ๆ ละ 
ไม่น้อยกว่า 40 ฉบับ โดยบันทึกผลให้แล้วเสร็จทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไปของทุกไตรมาส  

http://www.chiangmaihealth.go.th/


6.เรื่องแจ้งนางสาวเบญจวรรณ  ใจดี  (นักวิชาการสาธารณสุข) 
- เรื่องแจ้งค่าป่วยการ อสม. ให้ใช้รูปแบบเดิมไปก่อนจะเริ่มใช้ระบบแบบพร้อมเพย์ได้เดือน เมษายน 2561  
- ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูล  แก้ไข อสม ให้ตรวจสอบว่าเป็นจิตอาสาหรือไม่  
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม RF กรอกข้อมูลใน Word มาก่อนแล้วให้ท าการปริ้น ส่งก่อนวันที่ 23 มกราคม 

2561 ก่อนวันนิเทศ เพราะไม่รู้จะลงตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ไหน  
- วันที่ 12 มกราคม 2561 นัดการประชุม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือตัวแทนฯ ประชุม

ที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฮอด มีผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮอด เข้าร่วมประชุมด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12 / 2560 

      มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
   - 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
     เรื่องจาก โรงพยาบาลฮอด โดยคุณคนึงนิจ  ศรีสอนใจ 

- โครงการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต ปี 2561  ได้รับงบประมาณในส่วนชุดตรวจคัดกรองน้ าตาล 
ในเลือด  จ านวน 18,000  ชุด  จากตั้งงบประมาณ 20,000  ชุด   
ดังนั้น จึงขอปรับเกลี่ยชุดตรวจจากเป้าเดิม   ดังนี้   

1.รพสต.แควมะกอก ปีที่แล้ว  1343    คน ท าได้   1332    คน เป้าหมายปีนี้   1227      คน 
2.รพสต.ทุ่งโป่ง  ปีที่แล้ว             993    คน ท าได้    992     คน เป้าหมายปีนี้     914      คน 
3.รพสต.นาคอเรือ ปีที่แล้ว           1483    คน ท าได้   1366    คน เป้าหมายปีนี้   1524      คน 
4.รพสต.บ้านตาล ปีทีแ่ล้ว           1601     คน ท าได้   1520    คน เป้าหมายปีนี้    1467     คน 
5.รพสต.บ้านพุย  ปีที่แล้ว            871     คน ท าได้    806     คน เป้าหมายปีนี้     821      คน 
6.รพสต.บ่อพะแวน ปีที่แล้ว         2352    คน ท าได้    2349   คน เป้าหมายปีนี้    2155     คน 
7.รพสต.แม่โถ   ปีที่แล้ว             590     คน ท าได้     560    คน เป้าหมายปีนี้    565      คน 
8.รพสต.บ่อสลี   ปีที่แล้ว            1289    คน ท าได้     649    คน เป้าหมายปีนี้   1193     คน 
9.รพสต.กองลอย  ปีที่แล้ว          1268    คน ท าได้    1252   คน เป้าหมายปีนี้    1169     คน 
10.รพสต.แม่งูด  ปีที่แล้ว             680     คน ท าได้     643   คน เป้าหมายปีนี้     632      คน 
11.รพสต.นาฟ่อน  ปีที่แล้ว           3090     คน ท าได้   1904   คน เป้าหมายปีนี้    2865     คน 

        (ลงข้อมูลเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากที่ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากฝ่ายต่าง ๆ  

- ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอฮอด จ านวน 2 ท่าน ที่ได้สูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รักไป คือ 

1.คุณดวงเดือน  ยิ่งละออ  สูญเสียบิดา 
2.คุณหัสยา  เมืองมูลไชย  สูญเสียมารดา  
ทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ร่วมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ให้แก่ท้ังสองท่าน ด้วย. 
 
 
 



- เชิญชวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอฮอดทุกท่านพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ.ร้าน
ระเบียงไม้  พบกันเวลา 17.30 น มีกิจกรรมแลกของขวัญมีรางวัล      ของขวัญพิเศษจาก สสอ. และแต่ละ 
รพสต.   

- เงินกองทุนสวัสดิการสาธารณสุขฮอด สิ้นปีบัญชีแล้ว ดังนั้นจะมีเงินปันผลและรับเงินออมในส่วนที่เกินสามหมื่น
บาท ได้ในวันที่ 4 มกราคม  2561  รับได้ที่คุณจันทร์เพ็ญ  ยานแก้ว  ส่วนคนที่จะเข้าใหม่และเพ่ิมเงินออม 
สามารถด าเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  

 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
                                   ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่.....  กุมภาพันธ์  2561   

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
...................................................................................................................................................................................... 
เลิกประชุม  16.30 น. 

                                                                          
นางสาวฐิติมา  นันต๊ะหม่น  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม  
นางพนิดา  ปุ๊ดพรม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
นายสุรศักดิ์  สุขก๋า    ผู้รับรองรายงานการประชุม                                                              
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตาลกลาง                                       
                                                                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


