
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าเดือน  
ครั้งที่ 1 /๒๕๖4 

วันที่ 4 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา สสอ.เวียงสา 
2.นายฉลองชัย  สิทธิวัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เวียงสา 
3.นายพงษ์ชัย  หมื่นค าสี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เวียงสา 
4.นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม จพง.สาธารณสุขช านาญงาน สสอ.เวียงสา 
5.นางล าดวน  วงค์กองแก้ว ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.ขึ่ง 

        6.นางหอมหวล  สุทธะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ไหล่น่าน 
7.นายนิกร  พอใจ จพง.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.ตาลชุม 
8.นายมงคล  ยศมาดี ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.นาเหลือง 
9.นายผล  ใจค า ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.ส้าน 
10.ว่าที่ รท.พนสินธุ  อินสองใจ ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.สันรุ่งเรือง  
11.นางวนิดา  ยาใจ              ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.น  าปั้ว      

        12.นางภิญยา   ไปมูลเปี่ยม     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         รพ.สต.ยาบหัวนา 
        13.นายจ านงค์  จันทรเ์พ็ญ     จพง.สาธารณสุขช านาญงาน         รพ.สต.ปงสนุก 
        14.นายเสด็จ  ทะลือ      ผู้อ านวยการ รพ.สต.          รพ.สต.อ่ายนาไลย 

15.นายจักรพันธ์  ศรีวิไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ 
16.นายสมคิด  พิมพบุตร ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.แม่สาคร 
17.นายกรพงศ์  ฐิติชัยธนาภัทร์ ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านนาเคียน   
18.นายวินัย  ปันทะนะ ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านวังม่วง 
19.นายประยูร  ค ายศ ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านทุ่งผง 
20.นายชัชวาลย์  ศุภกุลหาญ พนักงานสุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านบ่อหอย 
21นายวีระยุทธ  ปานหล้า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านป่าแพะ 
22.นางสาวนครินทร์  แสนอุด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านห้วยไฟฯ 
23.นางสางสาวดี บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.แม่สา 
24.นางประนอม  ใจค า ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น 
25.นางนารีพร  วรวัฒน์วิทยากุล ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.ศรีนาชื่น 
26..นางอารียา  สัตยดิษฐ์    ผู้อ านวยการ รพ.สต. รพ.สต.บ้านทรายทอง 
27.นางจงรักษ์  ใจจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.อ่ายนาไลย 

        28.นางธนพร  ศรีวิชัย                    พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สสช.สาลี ่
        29.นายสุรเชษฐ์  ทะนันชัย              พนักงานสุขภาพชุมชน                    สสช.ห้วยหยวก           
  



2 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.แจ้งการด าเนินงานโรคติดเชื อ โควิท 19 
   1)สถานการณ์โควิท 19 มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
   2)การอยูเวรด่านห้วยน  าอุ่น เน้นจังหวัดเสี่ยง 28 จังหวัด รถโดยสาร  รถขนส่งสินค้า 
    ***  เปลี่ยนเป็น  13 มกราคม 2564   นิกร กับ สมัชชา    
    - พนสินธุ  กับ กรณ์พงษ์ 
    -จักรพันธ์  กับ วีรยุทธ 
    -จ านงค ์ กับ มงคล 
    -อาคม  กับ  ไชยวัฒน์ 
    -วินัย กับ สมคิด 
    -ประยูร กับ เสด็จ 
    -พิเชษฐ   กับ ผล 
    -ทศพร  กับ  ชิตพล 
    -อดิเทพ  กับ  อุเทน 
   3)ผู้ที่จะเดินทางมาจังหวัดน่าน จากจังหวัดเสี่ยง 28 จังหวดั ให้กักตัว 14 วัน 
   4)การจัดงานพิธีต่างๆ 1-300 ขออนุญาต นายอ าเภอ  มากกว่า 300 ขออนุญาต จังหวัด
ผู้ร่วมงานไม่ควรเกิน 100 คน  ต้องไม่มีบุคคลที่มาจากจังหวัดเสี่ยง  ต้องยื่นจัดงานล่วงหน้า 7 วัน 
   5) 
  2.การโยกย้ายข้าราชการ อยู่ในช่วงเสนอค าสั่งให้ผู้ว่าราชการลงนาม 
   
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่   12/2563 
  -มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั งที่  12/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการประชุม ครั้งที่   12/2563 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน) 
 4.1 นายฉลองชัย สิทธิวัง  

-ไม่มี 
 4.2 นายพงษ์ชัย  หม่ืนค าสี 

1. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ(CG)กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  (กศน.เวียง
สา ร่วมกับสสอ.เวียงสา) หลักสูตร 70  ชัว่โมง (กศน.มาเติมเต็มเพ่ิมศักยภาพ อสม.) ขอรายชื่อ อสม.อบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ มี 2 รุ่นๆละ 20 คน   

-รุ่น 1 ก าหนดการอบรม ดังนี  8-19  มีนาคม 2564 
 1. โซนแม่น  าน่าน  5 คน  
 2. โซนแม่น  าว้า   5  คน  
 3. โซนแม่น  าสา  5  คน 
 4. โซนแม่น  าสาคร 5 คน  
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-รุ่น 2 ก าหนดการอบรม ดังนี  10-24 พฤษภาคม 2564 
 1. โซนน  าน่าน  5 คน  
 2. โซนน  าว้า   5  คน  
 3. โซนน  าสา  5  คน 
 4. โซนน  าสาคร 5 คน 
-เรื่องการจัดท าเอกสารเบิกทุกอย่าง กศน.รับจัดท าทั งหมด ดังนี ค่าอาหารกลางวัน หัวละ 70 บาท  

20 คน*70บาท*11 วัน =15,400 บาท ค่าอาหารว่าง หัวละ 50 บาท 20 คน*50 บาท*11 วัน 
=11,000 บาท ( ที่ กศน.รับจัดท าอาหาร มี 2 วัน มีวันเปิด และวันปิด นอกนั นจ่ายเป็นเงินให้โซนบริหาร
จัดการเอง เรื่องลายเซ็นผู้เข้ารับการอบรม.......................................  

-ค่าวิทยากร ชั่วโมงละ 200บาท *70 ชั่วโมง 14,000 บาท =14,000/4 =3,500 บาท ใช้ชื่อ
เบิก 1 คน  

 1. โซนน  าน่าน   3,500 บาท   
 2. โซนน  าว้า   3,500 บาท  
 3. โซนน  าสา  3,500  บาท 
 4. โซนน  าสาคร 3,500 บาท 
-แนวทางการอบรม วันเปิด และวันปิด  

2. ผลการด าเนินงาน โครงการ 3 หมอ 3 มอบ ณ วันที่......   
3. อบรม อสม.หมอประจ าบ้าน ปี2564 วันที่ 20-22 มกราคม 2564  อบรมเป็นโซนตามมติในที่ประชุม 

งบประมาณ 230 บาท/หัว  รายละเอียดดังนี  1.ค่าอาหาร/อาหารว่าง 200  บาท 2.ค่าคู่มือ อสม. 30 บาท
พร้อมค่าจัดส่ง    

-โซนน  าน่าน วันที่ 20-22 มกราคม 2564 สถานที่......................................... 
-โซนแม่น  าว้า วันที่ 20-22 มกราคม 2564 สถานที่......................................... 
-โซนแม่น  าสา วันที่ 20-22 มกราคม 2564 สถานที่......................................... 
-โซนแม่น  าสาคร วันที่ 20-22 มกราคม 2564 สถานที่......................................... 
-โซนกลางเวียง  วันที่ 20-22 มกราคม 2564 สถานที่......................................... 

แบบฟอร์มลงทะเบียน ต้องลงวันที่ 20-22 มกราคม 2564 เท่านั น กลุ่มเป้าหมาย อสม.หมู่ละ 1 คน 
จ านวน 128 คน เป็นเงิน =128*230 เป็นเงิน  29,440 บาท จัดสรรดังนี   

รายละเอียดงบประมาณอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน ปี 2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
ล าดับ สถานบริการ จ านวน อสม.  งบประมาณ  หมายเหต ุ
01 รพ.สา 15   3,450.00    
๐๒ รพ.สต.ขึ่ง 7   1,610.00    
๐๓ รพ.สต.ไหล่น่าน 6   1,380.00    
๐๔ รพ.สต.ตาลชุม 7   1,610.00    
๐๕ รพ.สต.นาเหลือง 7   1,610.00    
๐๖ รพ.สต.ส้าน 7   1,610.00    
๐๗ รพ.สต.บ้านสันรุ่งเรือง 8   1,840.00    
๐๘ รพ.สต.น  าปั้ว 3     690.00    
๐๙ รพ.สต.ยาบหัวนา 3        90.00    
๑๐ รพ.สต.ปงสนุก 4      20.00    
๑๑ รพ.สต.อ่ายนาไลย 7     1,610.00    
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๑๒ รพ.สต.ส้านนาหนองใหม่ 4        920.00    
๑๓ รพ.สต.บ้านยาบนาเลิม 1        230.00    
๑๔ รพ.สต.แม่สาคร 6     1,380.00    
๑๕ รพ.สต.นาเคียน 8     1,840.00    
๑๖ รพ.สต.วังม่วง 4        920.00    
๑๗ รพ.สต.ทุ่งผง 3        690.00    
๑๘ รพ.สต.บ่อหอย 2        460.00    
๑๙ รพ.สต.ป่าแพะ 1        230.00    
๒๐ สสช.สาลี ่ 2        460.00    
๒๑ รพ.สต.ห้วยไฟฯ 2        460.00    
๒๒ สสช.ห้วยหยวก 2        460.00    
๒๓ รพ.สต.ฮากฮาน 2        460.00    
๒๔ รพ.สต.แม่สา 8     1,840.00    
๒๕ รพ.สต.ฝั่งหมิ่น 4        920.00    
๒๖ รพ.สต.ศรีนาชื่น 2        460.00    
๒๗ รพ.สต.ทรายทอง 3        690.00    

รวม 128  29,440.00    

 
4. หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ นน 0032.001.3/6722 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่องให้

จัดท าข้อมูลแผนที่แสดงพิกัดที่ตั ง เพ่ือขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติ “แสดงเป็นภาพสี”ส่ง
ภายใน 14 ธันวาคม 2564  
 
ล าดับ สถานบริการ ส่ง ยังไม่ส่ง 
1 ฮากฮาน  / 
2 รพ.สต.แม่สาคร  / 
3 สสช.หว้ยหยวก  / 
4 รพ.สต.ป่าแพะ / / 
5 รพ.สต.ยาบหัวนา  / 
6 รพ.สต.ยาบนาเลิม /  
7 รพ.สต.ห้วยไฟ  / 
8 รพ.สต.บ่อหอย /  

 
4.3 นายพิเชษฐ  ค ายันต์ 

 -ไม่มี 
 4.4 นายชิตพล  เปลี่ยนศรี 

 -ไม่มี 
4.4 นายทศพร  ปริกเพชร 
      -ไม่มี 
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 4.6 นายอดิเทพ เพียรไพรงาม 
 - จังหวัดน่าน ได้จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้

ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) กรณี
บุคลากรที่มีผลงานแนวโน้มต่ าในช่วง 3 เดือนแรกก่อนการประเมินให้มีการชี แนะหากผลงานยังต่ าอยู่ในรอบการ
ประเมิน ให้ท าค ามั่นในการพัฒนาตนเองตามแบบจัดท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง หากประเมินผลงานยังต่ าใน 
3 รอบการประเมิน ให้รายงานผลต่อผู้มีอ านาจในล าดับชั นต่อไป เพ่ือรายงานผลต่อยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการ ดังนี  

1. กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ  
2. สั่งให้ข้าราชการผู้นั นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั ง โดยจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

เป็นรอบที่สอง หรือ  
3. สั่งให้ข้าราชการผู้นั นออกจากราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องงานสวัสดิการ  

 -แจ้งยอดวงเงินกู้สวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 

 -ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 
 
                    อดิเทพ  เพียรไพรงาม                                                ฉลองชัย  สิทธิวัง 
                 (นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม)                                        (นายฉลองชัย  สิทธิวัง)  
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