วาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจาเดือน ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล สุทธิ สาธารณสุขอาเภอเวียงสา ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือน ครั้งที่ 2 / 2563
1. ขอขอบคุณในการสนับสนุนรับบริจาคโลหิตและช่วยจัดหาประชาชนมารับบริจาค
ตามที่ เหล่ากาชาดน่าน ได้ออกมาขอรับบริจาคโลหิต 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบล
เวียงสา มีผู้มารับบริจาค 92 คน มากกว่าครั้งที่ผ่านมา (ที่ผ่านมามีผู้มาบริจาคเพียง 60คน) อาเภอเวียงสา
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน การจัดบริการ การสนับสนุนประชาสัมพันธ์
2. การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
อาเภอเวียงสา กาหนดออกหน่วยอาเภอเคลื่อนที่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้างปางสา หมู่
ที่ 3 ตาบลจอมจันทร์ ขอเชิญหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดร่วมออกหน่วยตามวัน เวลา สถานที่กาหนด
3. แผนดาเนินการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสาคัญของชาติไทย เดือน กุมภาพันธ์ 2563
ด้วยศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้จัดทาแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรม และให้
อาเภอใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ อาเภอเวียงสา ขอแจ้งการจัดกิจกรรมเดือน กุมภาพันธ์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2563 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่
ท่องเที่ยววิถีชุมชน รายละเอียด จะแจ้งสถานที่อีกครั้ง
4. ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมพิธี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ร วัดบุญยืนอารามหลวง และขอให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมพิธีดังกล่าวด้วย
5. การดาเนินงานมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน
ด้วยกรมการปกครอง กาหนดดาเนินการมาตรการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนโครงการ
เสริมสร้าง “ตาบลขับขี่ ปลอดภัย” ช่วง 1 ตค 62 – 30 กย 63 เน้นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพือ่ ควบคุมและ
ลดปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนน และ
6. โครงการถนนสะอาด ปราศจากขยะ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการถนนสะอาด ปราศจากขยะ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน่านถนนสะอาดทั้งจังหวั ด มี
เป้าหมายพื้นที่ ตาบลกลางเวียง ตาบลอ่ายนาไลย ตาบลขึ่ง ตาบลแม่สาคร ตาบลน้าปั้ว โดยจัดกิจกรรมเริ่ม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ตาบลกลางเวียง ถนนสายแพร่-น่าน ถนนเจ้าฟ้า ถนนสายนาน้อย ถนนสายภูเพียง ถนนสายร้องเย็น
ถนนบ้านสันติสุข-คือเวียง
ตาบลอ่ายนาไลย ถนนสายแพร่-น่าน ถนนในหมู่บ้าน
ตาบลขึ่ง
ถนนสายหลักจากปากทางไปตาบลน้ามวบ ถนนทุกซอย
ตาบลแม่สาคร ถนนสายแพร่-น่าน
ตาบลน้าปั้ว
ถนนสายแพร่-น่าน
7. การจัดงานกาชาดน่าน
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จังหวัดน่าน จัดงานของดีเมืองน่าน (งานกาชาดน่าน) ในช่วงวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสะพาน
พัฒนาภาคเหนือ โดยในวันที่ 7 กพ 2563 เปิดงาน เวลา 19.00 น ขอเชิญชวนทุกส่วนราชการร่วมงาน แต่ง
กายชุดพื้นเมือง
8. รับสมัครจิตอาสา
อาเภอเวียงสา เปิดรับสมัครจิตอาสา ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ที่ว่าการอาเภอเวียงสา โดยขอความ
ร่วมมือให้ข้าราชการทุกคนสมัครเป็นจิตอาสา แบบอย่างให้กับประชาชนในชุมชน
9. การยื่นแบบเสียภาษี
สรรพกรอาเภอเวียงสา แจ้งการยื่นเสียภาษี ได้ถึงเดือนมีนาคม 2563 แต่หากยื่นเสียภีผ่านเวปไซด์ ได้ถึง
เดือนเมษายน 2563 ขอให้เจ้าหน้าที่ทยอยไปเสียภาษีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
10. แจ้งผลการจับกุมเดือนมกราคม 2563
ผู้กากับสถานีตารวจภูธรเวียงสา แจ้งผลการจับกุม ยาเสพติด 32 ราย มากที่สุด การฉ้อโกง
โดยเฉพาะการซื้อสินค้า Internet และอุบัติเหตุ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นแบบอย่างให้ประชาชน
ด้วยการกาหนดหน่วยงานปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน๊อค กาหนดเขตสวมหมวกกันน๊อค เป็นแบบอย่างที่ดีให้ชุมชน
วาระการประชุม กวป สสจ น่าน ครั้งที่ 2 / 2563
เรื่องจากหัวหน้าส่วนราชการ
1. ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒม วรขัตติยราช
นารี ทรงรวมการประชุมและทรงติดตามความคืบหนาการดาเนินงานโครงการมะเร็งตับและ มะเร็งทอน้าดีใน
พื้นที่จังหวัดนาน ณ โรงพยาบาลบานหลวง อาเภอบานหลวง จังหวัดนาน
วาระผูวาราชการจังหวัดนาน
สถานการณฝุนละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนาน
สถานการณการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุนละอองขนาดเล็กกวา
2.5
ไมครอน (PM 2.5) ในเขตพื้นที่จังหวัดนาน
1. คามาตรฐานคุณภาพของอากาศ PM2.5 ไมเกิน 50 ไมโครกรัม
2. แผนปฏิบัติการแบงเปน 3 ระยะ ไดแก
- ระยะกอนเกิดเหตุ สื่อสารใหความรูแกประชาชน พัฒนาระบบ รวบรวมขอมูล และเตรียมความพรอมของ
บุคลากร/ระบบบริการสาธารณสุข/เวชภัณฑ
- ระยะเกิดเหตุ แบงเป็น 1.เฝาระวัง แจงเตือนสถานการณ 2. เฝาระวังการเจ็บปวย และสอบสวนโรค 3.
สื่อสาร
สรางความรูแกประชาชน 4. ดูแลสุขภาพประชาชน จัดบริการสาธารณสุข/คลินิกมลพิษ 5. มาตรการกฎหมาย
- ระยะหลังเกิดเหตุ สรุปบทเรียนการดาเนินงานปญหา อุปสรรค ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทา
แผนปฏิบัติงานตอไป
3. มาตรการทางดานสาธารณสุข
1. การเฝาระวังติดตามสถานการณ และสื่อสารแจงเตือนประชาชน 2. การเฝาระวังการเจ็บปวย 3. การดูแลสุขภาพ
ประชาชน 4. มาตรการทางกฎหมาย 5. เปนองคกรตนแบบรวมลดฝุน การเปดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุข โดยจะเปด PHEOC ระดับจังหวัด เมื่อ PM 2.5 เกิน 76 ไมโครกรัม ติดตอกัน 3 วัน และปด ศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข เมื่อ PM 2.5 นอยกวา 76 ไมโครกรัม ติดตอกัน 6 วัน
สรุปประชุมเขตสุขภาพที่ 1
1. กัญชาทางการแพทย์ จ น่าน มี รพ น่าน 1แห่งที่ขออนุญาตขึ้นทะเบียนจาก อย. เท่านั้น จาก15 อาเภอ
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2. มาตรการใช้จ่ายงบลงทุน เน้นการดาเนินการตามระเบียบ เท่านั้น ดาเนินการตม Timeline
3. การสื่อสาร การให้ข่าว ไวรัสโคโลนา เป็นบทบาทของผู้ตรวจราชการเขต 1 เท่านั้น ขอเน้นการให้ข่าว
ขอให้ผ่านตามระบบ ระมัดระวังการให้ข่าวเน้น แจ้งผู้บริหารเท่านั้นที่ให้ข่าวได้
4. กิจกรรมก้าวท้าใจ season 1 “60วัน 60กม” ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน อสม. ทุกคนเป็นต้นแบบ
การออกกาลังกาย Model และสมัครผ่าน line 100% เราบอกเขาทาได้แต่เราไม่ทา
5. งานกาชาดน่าน จัดช่วงวันที่ 7 – 16 ก.พ. 2563 โดย สสจ.น่าน มอบหมายให้อาเภอเวียงสา 1 วันคือ 11
ก.พ. 63 ต้องไปจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานทั้งกลางวันกลางคืน
ขอมอบหมายให้ แบ่ง เป็นภาคเช้า กลุ่มโซน น้าน่าน โซนน้าว้า ภาคค่า กลุ่มโซน น้าแม่สาคร โซนน้าสา
ให้นาผลงานเชิงสุขภาพไปโชว์ นาเสนอ อาทิ ไวนิลผลงาน การสมัครก้าวท้าใจ อาหารสุขภาพ อื่นๆเกี่ยวกับ
สุขภาพไม่มีงบสนับสนุน เป็นจิตอาสา
วาระจาก รองนายแพทย์กิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
1. สถานการณ์การเงินการคลัง ไตรมาตร 1 มีวิกฤติเสี่ยง รพท.น่าน รพช.ท่าวังผา
2. ประเมิน 7 Plus ไม่ผ่าน 2 แห่ง รพช.เวียงสา รพช.บ่อเกลือ ไม่ผ่านระยะชาระหนี้ เกิน 60วัน
3. Plan fin ต่ากว่าแผน คือ รพท.น่าน รพช.เวียงสา
4. สิทธิ์ว่าง ของเวียงสา มี 600+ จะมีผลต่อรายได้ ขอให้ช่วยตรวจสอบ
5. งบเสื่อม เวียงสา เป็นรายการครุภัณฑ์เล็กๆน้อยๆเยอะมาก ควรคุยกันใช้งบที่มาก มีรายการไม่เยอะ ในปี
ต่อๆไป
วาระจาก รองนายแพทย์กฤตพงษ์ โรจนวิภาค
1. กาหนดการนิเทศงาน คปสอ.เวียงสา วันที่ 6 มีนาคม 2563
ภาคเช้า รับฟังนาเสนองาน 10 ประเด็นขับเคลื่อนของจังหวัดกาหนดที่ คปสอ.เวียงสา
ภาคบ่าย ลงเยี่ยม รพ.สต. 1 แห่ง นาเสนองานที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ สสจ.น่าน แจ้ง
มติ เลือก รพ.สต. อะไร รับการนิเทศ รพ.สต.บ้านทุ่งผง
เป็นตัวแทน
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563
-มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุม ครั้งที่ 1/2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน)
4.1 นายฉลองชัย สิทธิวัง
1.ขอขอบคุณในการสนับสนุน กิจกรรมวิ่ง
ตามที่ รพ เวียงสา จัดงานวิ่งเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ 19 มกราคม 2563 ได้รายได้จากการวิ่ง
ประมาณ 700,000 บาท ผ้าป่าอีก 1,300,000 บาท จะได้นาไปซื้อเครื่องมือแพทย์เปิดให้บริการประมาณ
พฤษภาคม 2563 นี้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ตามที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดกีฬาสร้างสุขภาพ สนับสนุน 10
ล้าน ครอบครัวออกกาลังกาย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่สนามกีฬา อบจ น่าน ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
2.รับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตร กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
2.1 ตามที่โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้รับโควตาจากสถาบันบรมราชชนกให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้คัดเลือกนักเรียน(ชนเผ่า) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.6 (สายวิทยาศาสตร์) เข้า
ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2563 ในสถาบันการศึกษา สังกัดสถาบันบรม
ราชชนก จานวน 2 ทุน โดยให้ทุกอาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าและ
ดาเนินการคัดเลือกเบื้องต้น และส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครอาเภอละ 1 คน รวม 15 คนภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์
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2563 ดังนั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จึงได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพร้อมกาหนดการ
คัดเลือกเบื้องต้น เพื่อจัดส่งจังหวัดน่าน จะได้ดาเนินคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการโครงการพระเมตตา
สมเด็จย่าพิจารณาให้เหลือ 2 คนตามเป้าหมายกาหนดต่อไป
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดังนี้
1. มว.อ.เฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
(รักษาราชการแทน นายอาเภอเวียงสา)
ประธาน
2. นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
รองประธานกรรมการ
3. นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเวียงสา
กรรมการ
4. นายประเสริฐ ศักดิ์ทวีเดช กานันตาบลยาบหัวนา
กรรมการ
5. นาย ธนาธิป คาแขว่น
กานันตาบลแม่ขะนิง
กรรมการ
6. นายวีระยุทธ ปานหล้า
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านป่าแพะ กรรมการ
7. นางภิญยา ไปมูลเปี่ยม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยาบหัวนา กรรมการ
8. นางกัลทลี ไชยศิลป์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสา
กรรมการ
9. นายฉลองชัย สิทธิวัง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
แนวทางการดาเนินงาน อาเภอเวียงสา
1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพระเมตตาสมเด็จ ตั้งแต่วันที่ 5 – 16
กุมภาพันธ์ 2563 แจ้ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 5 แห่ง และ กานัน ตาบลแม่ขะนิง กานันตาบลยาบหัวนา
2. รับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ในระดับอาเภอเวียงสา ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
3. กาหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น สถานที่ ห้องประชุมชั้น 2
สานักงานอาเภอเวียงสา ขอเชิญคณะกรรมการระดับอาเภอ เข้าประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
4. ประกาศผลการคัดเลือกระดับอาเภอ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลการคัดเลือกพร้อมส่งใบสมัครของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ภายในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2563
2.2 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักเรียนชั้น ม 6 เข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี
2563 รวม 61 ทุน หมดเขต รับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครได้ที่ สสอ เวียงสา หรือ สสจ น่าน
ตามแนวทางหนังสือ สสจ น่านแจ้ง
5 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563
การจัดทาแผนเสนอแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563
ขอเร่งรัด สถานบริการทุกแห่งที่ยังไม่จัดส่ง ขอให้
ดาเนินการด่วน เพราะจะมีผลต่อการใช้งบประมาณ ช้าตามไปด้วย จากการตรวจเอกสารแผนยุทธศาสตร์
พบว่า มีข้อแนะนาให้ตรวจสอบปฏิบัติก่อนส่งอนุมัติ ดังนี้
1. ต้องจัดทา ใบสรุปปะหน้างบ พร้อมลงชื่อ ผอ.รพ.สต. และ สสอ. ผู้อนุมัติด้วยครับ
2. ในตารางแผนปฏิบัติ รายเดือน ท่านต้องใช้เงินได้หลังจากที่ แผนอนุมัติแล้วเท่านั้น ยกเว้นบางกรณีที่
จาเป็นขอให้มี note แจ้งมาด้วย แต่โดยรวมแล้ว จะใช้เงินได้ ต้องหลังจากแผนอนุมัติแล้วเท่านั้น ดังนั้น ที่
ไหนส่งอนุมัติแผนช้า จะใช้เงินช้านะครับ ท่าน สสอ. ท้วงติงมา
3. แก้ไข สาเนาคัดลอก ช่วยดูว่า เปลี่ยนชื่อ ครบหมดหรือไม่ ก่อนส่ง ก่อนเซ็น ฝากท่าน ผอ.รพ.สต.
ช่วยตรวจก่อนเซ็นด้วยครับ
4. กิจกรรม เน้นการประชุม เท่านั้น หากเบิกค่าอาหาร แต่หากเป็นงบ กองทุนสุขภาพตาบลให้เขียนล้อตาม
โครงการที่อนุมัติ
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5. ช่วยระบุ แหล่งเงินที่จะใช้ด้วย ทุกกิจกรรมที่ใช้เงิน ว่าใช้เงินจากงบไหน อาทิ กองทุนสุขภาพตาบล PPB
QOF Non UC เงินบารุง……. มักพบว่า ไม่มีใช้งบ Non UC QOF ขอให้ใส่ในแผนด้วย
6. การส่งแผนยุทธ์ ต้องมี ใบนาส่งด้วย ฝากท่าน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่งได้ปฏิบัติตามแนะนา ตรวจสอบก่อนส่ง

4.คัดเลือก รพ.สต. เป็นตัวแทนรับการประเมิน รพ.สต ดีเด่น ปี 2563
ด้วยชมรมสาธารณสุขจังหวัดน่าน จะมีการคัดเลือก รพ.สต. ดีเด่น เป็นประจาทุกปี เพื่อการเตรียมความ
พร้อม ขอรับสมัคร รพ.สต. ที่จะเป็นตัวแทนรับการประเมิน โดยมีงบประมาณอุดหนุนการพัฒนา 50,000
บาท มติที่ประชุมเลือก รพ.สต.ยาบหัวนา เป็นตัวแทน
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3. แจ้งแผนการออกประเมินราชการ สร้างสุข รอบที่ 1 ปี 2563
ด้วยบัดนี้ ใกล้ถึงกาหนดระยะเวลาการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2562 ดังนั้น เพื่อ
ไห้การดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดาเนินไปด้วย
ความรวดเร็ว จึงขอให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1. นับจานวนข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน และอาวุโส ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อคานวณวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน
2. ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ดาเนินการเลื่อนเงินเดือน หน่วยงานไม่ต้องนับจานวนผู้ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
3. ข้ า ราชการผู้ ด ารงต าแหน่ ง สาธารณสุ ข อ าเภอ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การนั บ จ านวนบุค คลและอั ต รา
เงินเดือน
4. ข้าราชการที่ลาศึกษาต่อไม่ให้นับจานวนบุคคลและอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
5. ข้าราชการที่ได้สาเร็จการศึกษาและกลับมารายงานตัวเพื่ อปฏิบัติราชการแล้ว ก่อนและในวันที่ 1
ตุลาคม 2561 ให้หน่วยงานนับจานวนบุคคลและอัตราเงินเดือน พร้อมทั้งสามารถเลื่อนเงินเดือนได้
6. ข้าราชการที่มี ตาแหน่ง และอัตราเงินเดื อนอยู่ต่า งจัง หวัด แต่ตัวมาช่วยราชการ
ใน
หน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นมาช่วยราชการ นับจานวนบุคคลและ
อัตราเงินเดือนได้ (โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการเกินกว่า 3 เดือน ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
7. ข้าราชการที่มีคาสั่งให้ไ ปปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในจัง หวัด หากมีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิราชการเกินกว่า 3 เดือน ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้นับจานวนบุคคลและ
อัตราเงินเดือน
8. สานักงานสาธารณสุขจัง หวัดน่าน จัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้ทุกหน่วยงาน ร้อยละ
2.95 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการทั้งหน่วยงาน เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในหน่วยงาน ทั้งนี้ ห้าม
หน่วยงานใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนเกินร้อยละ 2.95
9. การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนเงิน พ.ศ.2552 และให้ใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงิน เดือนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่ง ในการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
10. ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึง เงินเดือนสูงสุดของสายงานหรือระดับตาแหน่งตามที่ ก.พ.
กาหนด เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในระดับ
ถัดไปของแต่ละประเภทตาแหน่ง
11. การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
4 เดือน ตามข้อ 8 (5) และ (6) ของ กฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว อีกทั้งตามข้อ 18 วรรคหนึ่งกาหนดว่า “ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 8 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ การลา หรือ การมาทางานสาย แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ
ที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดื อน นาเสนอ
อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบ
ด้วย จึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได้” กรณีดังกล่าวข้างต้น หากหน่วยงานใดมีข้าราชการที่เข้าข่าย ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีดังกล่าวแต่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรเลื่อนเงินได้ ขอให้ชี้แจงเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ แล้วแจ้งให้
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สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านทราบโดยด่วน เพื่อจะได้นาเสนอให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา ทั้งนี้
หน่วยงาน
ต้องกันเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการดังกล่าวด้วย
12. ในกรณีข้าราชการผู้ใดถูกแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ก็
ให้หน่วยงานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้นั้น โดยไม่ต้องรอการเลื่อนเงินเดือน
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตาม
กฎ ก.พ. ข้อ 8 (1) และข้อ 12
13. เมื่อหน่วยงานได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสร็จแล้ว ขอให้ส่งบัญชีแสดงการเสนอ
ขอเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการ ตามแบบฟอร์มสิ่ ง ที่ส่ ง มาด้วย 1 ให้ สานักงานสาธารณสุข จัง หวัดน่า น ภายในวัน ที่
………………………. โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองความถูกต้อง
14. เอกสารประกอบการประเมิน ทุก ชนิ ด ให้ ข้า ราชการทุก คนจัด ทาให้ เรี ยบร้อ ย โดยผ่ านการ
ประเมินของผู้ประเมินซึ่งได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้เป็นผู้ประเมินและให้จัดเก็บเอกสาร
ไว้ที่หน่วยงานเพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้ขอให้จัดส่งหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินของหน่วยงาน พร้อมกับบัญชีขอเสนอ
การเลื่อนเงินเดือน
แนวทางประเมินราชการ สสอ เวียงสา เน้นการสร้างสุข ด้วยผลงานและคุณธรรม ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
จึงมีรูปแบบเสนอการประเมินเพื่อการพิจารณา ดังนี้
1. ที ม ประเมิ น ราชการ จะเป็ น จนท สสอ ทั้ ง หมด ตามหน้ า ที่ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ จะมี ม ติ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลาง
2. จะออกประเมินในทุก รพสต/สสช โดยใช้รูปแบบ Zone เป็นจุดรวมรับการประเมิน
3. กาหนดช่วงออกประเมิน หลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ใช้การจับฉลากตาม Zone
4. หน้าที่ ผู้รับการประเมิน ทุกแห่ง ให้เตรียมนาเสนอผลงานเด่น สิ่งดีดี จุดเด่นของพื้นที่ หรือสิ่งที่พื้นที่ต้องการ
นาเสนอให้ทีมประเมินได้รับทราบ ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที อื่นๆตามความเหมาะสมและต้องมีความสุขในการ
รับการประเมิน
5. ให้ ผอ รพสต เป็นผู้ให้คะแนน สมรรถนะ ของลูกน้องตนเองทุกคน ใน 5 ด้าน คือ ผลสัมฤทธิ์งาน บริการ
ดี สะสมเชี่ยวชาญ คุณธรรมจริยธรรม การทางานเป็นทีม ด้านละ 5 คะแนน
6. จะประเมินผลงานตามหน้างานของ จนท สสอ ที่มีอยู่แล้ว
7. อื่นๆ ฯลฯ
ผล ง า น ที่ ใ ช้ ปร ะ ก อบ ก า ร คะแนน สสอ ฉลองชัย บรรจง พ ง ษ์ อดิเทพ พิเชษฐ์ หมายเหตุ
ประเมินราชการ รอบที่ 1 ปี
ชัย
2562
1.คว ามถู ก ต้ อ ง คร บถ้ ว น 10
    

ทันเวลา ของงาน
2.รายงานไวนิ ล จิ ต อาสา ส่ ง 10

สสจ
3.งานตัวแทนระดับอาเภอ
10

4.ง า น น โ ย บ า ย ส ส จ 10

พัฒนาการเด็ก
5 งานนโยบาย สสจ งานวิจัย 10

เชิงพื้นที่
6 งาน พชอ/พชต
10
  
 Food
DHF/COC/ข ย ะ ส า ร เ ค มี /
COC
DHF
ขยะ safety

9
Food safety
7.การเงิน งบดุล
8.ตรวจสอบภายในรายเดือน
9.ตัวชี้วัด รพสต ติดดาว 5 ตัว
ใน HDC
10.การมีส่วนร่วมงานพิธี

สารเคมี




10



10
10
10
10
60



(มองภาพรวมหน่วยบริการ)

11.พื้นที่ ทุรกันดาร
12.EGP
13.HDC
14.โครงการ 100 ปี
15.นาเสนอผลงานเด่นจุดเด่น
ไปเสริมพลัง



10
10
10











รวมคะแนนทั้งหมด 200
ลำดับกำรออกตรวจประเมินรำชกำร วันที่ออกประเมิน จะแจ้งอีกครั้งนะครับ
ลำดับที่ 1 น้ำน่ำน
ลำดับที่ 2 น้ำว้ำ
ลำดับที่ 3 น้ำแม่สำคร
ลำดับที่ 4 น้ำสำ







รพสต ทา
เท่านี้
นอกนั้น
สสอ ทา
หมด
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แนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและ กำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ
ตำมแนวทำงประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข

5.ออกประเมินแพทย์แผนไทย
สสจ น่าน จะออกประเมิน แพทย์แผนไทย รพ.สต. ตาลชุม รพ.สต. บ้านสันรุ่งเรือง วันที่ 12 ก.พ. 63
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6 เชิญส่งผลงานวิชาการ ระดับเขต และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ส่งคัดเลือกระดับเขต และ ประเทศ
วิชาการเขต 1 วันที่ 7-8 พ.ค. 2563 ส่งผลงานได้ถึง 15 มี.ค. 2563

12
วิชาการภาคเหนือ 31มีค – 1 เมย 63 ส่งผลงานได้ถึง 15มีค 63

วิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมดเขต 14 กพ 63

7 ประชุมเขียนโครงร่างวิจัย วิชาการ R2R
ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน อย่างน้อย แห่งละ 1 คนและ เจ้าหน้าที่ตาแหน่ง จพง ทุกคน และ
เจ้าหน้าที่ ที่จะต้องส่งเอกสารประเมินผลงานเลื่อนตาแหน่ง ร่วมประชุมเขียนงานวิจัย วิชาการ ปี 2563 ที่
สสอ เวียงสา วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสนอขอ จริยธรรม สสจ น่าน
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ตอนนี้ มีส่งขอจริยธรรมไปแล้ว 2 คนคือ
นายนันทมิตร นันทะเสน เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาลชุม
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายฉลองชัย สิทธิวัง เรื่อง การพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อาเภอ(พชอ.) ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 6 อาเภอนาร่อง จังหวัด
น่าน

4.2 นายบรรจง จันทร์อินทร์
เรื่องที่ 1 สถานการณ์ไวรัส NCoV(อู่ฮนั่ )
จากรายงานของกรมควบคุมโรค วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2653 แจ้งว่าพบผู้ป่วยแล้วจานวน 30,983 ราย
เสียชีวิต 634 ราย(จาก นสพ.ไทยรัฐ พบ 31,393 เสียชีวิต 638 ราย) แพร่ระบาดไปแล้ว 25 ประเทศได้แก่ จีน
30718 รายเสียชีวิต 632 ญี่ปุ่น 45 ราย สิงคโปร์ 28 ไทย 25 ฮ่องกง 24 เสียชีวิต 1 ราย เกาหลีใต้ 23 ไต้หวัน
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16 ออสเตรเลีย 14 เยอรมัน 12 มาเลเซีย 12 อเมริกา 12 มาคอ 10 เวียดนาม 10 ฝรั่งเศส 6 แคนาดา 5 อาหรับ
เอมิเรต 5 อินเดีย 3 อิตาลี่ 2 อังกฤษ 2 รัสเซีย 2 ฟิลิปปินส์ 2 เสียชีวิต 1 ราย เนปาล 1 ศรีลังกา 1 ฟินแลนด์ 1
สวีเดน 1 สเปน 1 อัตราป่วยตายเท่ากับร้อยละ 2.05
แนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันในสถานบริการ
1. จัดจุดคัดกรองแยกจากจุดที่ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป( One stop service)
2. จัดที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลสาหรับผู้มารับบริการ
3. ให้ผู้ที่มีอาการของโรคหวัดใส่ผ้าปิดปากปิดจมูก
4. ซักประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเมื่อ 14 วันก่อนป่วย
5. วัดอุณหภูมิผู้ป่วย 37.5 ขึ้นไป
6. หากพบอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเชียส มีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน หรือพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรค ให้นับเป็นผู้ป่วยภายใต้การสอบสวน(PUI :Patient under investigation)ให้แจ้งผู้ประสานงาน
ระบาดที่ สสอ.หรือ รพช.เพื่อรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
7. แนะนาให้ผู้ป่วย หยุดงาน หยุดเรียน เมื่อเป็นหวัด จนกว่าจะหายเป็นปกติ
8. ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อเป็นหวัด
9. เวลาไอ จาม ให้ไอจามใส่กระดาษทิชชู แล้วทิ้งลงถังขยะ และนาไปเผา หรือไอ จาม ใส่แขนเสื้อตนเอง เพื่อ
ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายไปสู่ผู้อื่น
10. หมั่นล้างมือ
11. กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง
12. หลีกเลี่ยงเข้าไปในแหล่งชุมนุมชน
แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันในชุมชน
1. ประสาน อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรณีพบว่ามีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน ฯลฯหรือพื้นที่ที่มี
การระบาด
2. ให้ อสม.เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ เช่น เป็นไข้ ไอ มีน้ามูก เจ็บคอ ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ และให้ผู้ป่วยใส่ผ้าปิดปากปิดจมูก ให้พักอาศัยอยู่กับบ้าน ไม่ให้เข้าไปในแหล่งชุมนุมชน ไม่ใช้ของใช้
ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รวมถึงแนะนาผู้สัมผัสร่วมบ้าน ป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสกับน้ามูกน้าลายผู้ป่วย
3. จัดทาประกาศสนับสนุนหอกระจายข่าว ในการป้องกันโรค และป้องกันการตื่นตระหนก ซึง่ ผู้ติดเชื้อประมาณ
ร้อยละ 5 เท่านั้นที่มีอาการรุนแรง และมีอัตราป่วยตายร้อยละ 2
4. หน้ากากอนามัยช่วงเวลานี้อาจจะหาซื้อยาก แนะนาให้ประชาชนจัดทาเองโดยใช้ผ้ามาเย็บ
เรื่องที่ 2 แบบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
แจ้งให้สถานบริการทุกแห่ง รับแบบรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่คุณอุเทน
เรื่องที่ 3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรักตามธรรมเนียมของชาวประเทศตะวันตก ข้อมูลจากกรม
ควบคุมโรคระบุว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้น โดยพบอัตราป่วย 33.5 ต่อแสนประชากร โรค
ที่พบมากได้แก่ โรคหนองใน รองลงมาได้แก่โรคซิฟิลิส สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จึงขอความร่ วมมือสถาน
บริการทุกแห่งประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยมีประเด็น
สื่อสารคือ “รักต้องป้องกัน”เน้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย(ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์)
4.3 นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี
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1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งเรื่องการจัดงานประจาปีของดีเมืองน่าน ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่

7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมน้าเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ มีกิจกรรมออกร้านและจัดนิทรรศการ
ทุกวัน เวลา 08.30 – 22.00 น. ส่วนของ รพ.เวียงสา และ สสอ.เวียงสา คือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอให้ปรับปรุงความเสี่ยงรอบ 12 เดือน มาตรการสาคัญที่มีความเสี่ยงสูง
ได้แก่ 1.กระบวนงานการใช้รถราชการ 2.กระบวนงานการจัดโครงการอบรม สัมมนา/การศึกษาดูงาน และ
การอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร(OD) 3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.4กระบวนงานการบริหารพัสดุ 2.5
กระบวนงานการเงินค่าตอบแทน และสวัสดิการ ตามหนังสือ ที่ นน 0032.001.2/6582 ลงวันที่ 19
ธันวาคม 2562
3. สารวจอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม)ที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาร์ทการ์ด ส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
4. ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านป่าสัก ตาม 1.บ้านของ นางประนอม เหล็ก
ชาย บ้านเลขที่ 68 ม.3 ต.ตาลชุม 2.นางจันทอน พูลกาลัง 68/1 ม.3 ต.ตาลชุม ตามกาลัง
4.4 นายพิเชษฐ คายันต์
-ไม่มี
4.5 นายอดิเทพ เพียรไพรงาม
1.ขอเชิญทันตบุคลากรเข้าร่วมประชุม
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอเชิญทันตบุคลากรของ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
2.ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้แจ้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคาวินิจฉัย ข้อร้องเรียน ข้อหารือ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อนาไปใช้ในการประกอบการปฏิบัติ หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/เมนู ห ลั ก “ข้ อ มู ล /สารสนเทศ” เมนู ร อง “ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ”หัวข้อย่อย เอกสารเผยแพร่
3.ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning week จิต
อาสาสู้โคโรนาไวรัส ตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อสั่งการสาหรับการดาเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
1)รณรงค์ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เตรียมจุดล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ส่งเสริม
การรับประทานอาหารร้อน ปรุงสุกใหม่
2)รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่ และประชาชน เมื่อไปแหล่งชุมชนหนาแน่น
3)รณรงค์ทาความสะอาดในสถานที่เ สี่ยง ได้แก่ สถานที่ราชการ/ทางาน ระบบขนส่ง สาธารณะ
(แท็กซี่ รถตู้) ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ามัน และให้ผู้สัมผัสอาหารมีสุขวิ ทยาส่วนบุคคล
ที่ถูกต้อง
4)การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง
5)ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ในองค์กร หากเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงการระบาด หรือติดต่อกับชาวจีน และ
มีอาการป่วยไอ จาม ผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์
6)องค์กรที่มีบริการนักเที่ยวชาวจีน ให้มีการทาความสะอาดวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้าผสมผงซักฟอก หรือ
น้ายาทาความสะอาด
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7.ซักซ้อมแผนหรือเตรียมความพร้อม กรณีพบผู้ป่วยในองค์กร โดยวางระบบส่งต่อผู้ป่วยและทา Big
Cleaning Day ในองค์กร
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจัง หวัดน่าน กาหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง Kick off
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 6-14
กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งรายงานกิจกรรม one page เข้ากลุ่มไลน์ องค์กรสาธารณสุขน่าน
การแต่งการร่วมกิจกรรม ชุดจิตอาสา สวมเสื้อสีเหลือง พร้อมหมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีหลือง (หรือ เสื้อสี
เหลือง กรณียังไม่มีหมวก และผ้าพันคอ)
4.ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะทางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยระดับจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเชิญเข้าร่วมประชุม คณะทางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้น
เสริมพลังและ Coaching ในการนี้ ได้เชิญตัวแทน จากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1 คน และ รพ.สต 2 คน เข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุม 1สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ตัวแทน รพ.สต.
1.รพ.สต.ยาบหัวนา
2.รพ.สตไหล่น่าน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
แผนการตรวจสอบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (เขตอาเภอเวียงสา) ประจาปี 2563
*******************************
ลาดับที่
1
2
3
4
5

วัน เดือน ปี ทีอ่ อกตรวจ
4 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563

ภาคเช้า
รพ.สต.ป่าแพะ
สสช.ห้วยหยวก
รพ.สต.สันรุ่งเรือง
รพ.สต.บ่อหอย
รพ.สต.อ่ายนาไลย

6

19 กุมภาพันธ์ 2563

รพ.สต.ปงสนุก

7
๘

20 กุมภาพันธ์ 2563
4 มีนาคม 2563

รพ.สต.ตาลชุม PCC
รพ.สต.นาเคียน

หมายเหตุ ทีม CUP ลงสุ่มตรวจเยี่ยมโซนละ 1 แห่ง

รพ.สต.ตาลชุม

ภาคบ่าย
รพ.สต.ยาบนาเลิม
รพ.สต.ไหล่น่าน
รพ.สต.ทรายทอง
สสช.ฮากฮาน
รพ.สต.ศรีนาชื่น
รพ.สต.ส้านนาหนอง
ใหม่
รพ.สต.ฝั่งหมิ่น
ประกวดเขตปี 63
รพ.สต.นาเหลือง

หมายเหตุ
ทีม สสอ.
ทีม สสอ.
ทีม สสอ.
ทีม สสอ.
ทีม สสอ.
ทีม CUP
ทีม CUP
ทีม สสอ.
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รพ.สต.บ้านทรายทอง
แจ้งงานใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของ บ.แพร่ธารงวิทย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
รพ.สต.ยาบหัวนา
แจ้งประชุมติดตามงาน Thai COC ขอเลื่อนออกไปก่อน
รพ.สต.แม่สาคร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ ตาบลแม่สาคร
รพ.สต.ศรีนาชื่น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องงานสวัสดิการฯ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
อดิเทพ เพียรไพรงาม
(นายอดิเทพ เพียรไพรงาม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้บันทึกการประชุม

ฉลองชัย สิทธิวัง
(นายฉลองชัย สิทธิวัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

