
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเดือน ครั้งท่ี   11/2564 
วันที่  3 พฤศจิกายน  2564   ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา 

      
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  เรื่องจากที่ประชุม ทีว่าการอำเภอเวียงสา 
  1.การบริจาคโลหิตของอำเภอเวียงสา 
  2.กฐินอำเภอเวียงสา ที่วัดต้นหนุน ขอความร่วมมือช่วยทำบุญ 
  3.กฐินพระราชทาน 
  4.การอกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่ ตำบลจอมจันทร์ 
  5.การประดับธงชาติ ของหน่วยงานราชการให้ดูแลให้ชำรุดเสียหาย 
  6.แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิท 19 มาตรการต่างๆ ของจังหวัดน่าน 
เรื่องจากที่ประชุม กวป สสจ.น่าน 
  1.รายละเอียดการประชุมจะส่งให้ทางไลน์กลุ่ม ผอ.รพ.สต. 
  2.ขั้นตอนการถ่ายโอน รพ.สต.ไปยัง อบจ. 
 การดำเนินงานควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่ ตำบลขึ่ง 
  1.ผลตรวจ ATK งานก่อสร้าง ผลบวก 4 รายเป็นคนงานสัญชาติพม่า มาทำงานก่อสร้างที่ศูนย์
จุฬาลงกรณ์ ต.ไหล่น่าน  
 การให้วัคซีน ป้องกันโรค โควิท 19 ของแต่ละสถานบริการ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่   10/2564 
  -มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่  10/2564 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการประชุม ครั้งที่   10/2564 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (แบ่งตามผู้รับผิดชอบงาน) 
 4.1 นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง 

1. แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 (SV เข็ม1) ให้พื้นที่ๆมีความประสงค์ฉีดวางแผนจัดบริการภายในวันที่ 7 พ.ย.64 
สืบเนื่องจากมติที่ประชุม EOC เขต 1 ได้สั่งการให้มีการปรับการบริหารจัดการ SV โดยจังหวัดที่เหลือ SV จาก
แผนฉีดสัปดาห์นี้ (7 พ.ย.64) ให้นำไปให้เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว ดังนั้น จึงให้ทุก 
รพช. ส่งคืน SV ที่เหลือจากแผนฉีดวันที่ 1-7 พ.ย.64 ให้ รพ.น่าน 

2. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่ 297/2564 ลงวันที่ 27 ต.ค.2564 เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ไฟล์เอกสารส่งในไลน์ กลุ่ม สสอ.เวียง
สา) 

3. การมอบหมายให้ จนท.ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข นัดประชุม 
จพง    ทันตภิบาล  วันที่ 18 พย 2564 เวลา 09.00 ณ สสอ เวียงสา 

4. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล/อำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการถ่ายโอน
ภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ รร.น่านกรีนเลค
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วิวรีสอร์ท อ.เมืองน่าน จ.น่าน ผ่าน 2 ช่องทาง โดย 1.เชิญตัวแทนแห่งละ 2 คน เข้ารับฟัง และ 2.รับฟังผ่าน 
Facebooklive เพจ อบจ.น่าน (เอกสารผ่านระบบ E-office) 

5. ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ลงเว็บไซต์ GIS Health โดย สสจ.น่านขอความร่วมมือบันทึก
ข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 ธ.ค.2564 (เอกสารผ่านระบบ E-office) 

6. ส่งหนังสือรายงานประจำศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ปี 2564 สำหรับใช้เป็น
แนวทางประกอบการดำเนินงานในพื้นท่ี (เอกสารผ่านระบบ E-office) 

7. คัดแยกขยะติดเชื้อ 
8. ประชุม งบกองทุน สปสช ปี 2565  

4.2 นายทศพร  ปริกเพ็ชร 
       การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและเจตนารมณ์ 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ประจำปี
งบประมาณ  2565 

-  ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา  ใสสะอาด  ร่วมต้านการ
ทุจริต  (MOPH Zero Tolerance)  ประจำปีงบประมาณ  2565 

4.3 นายชิตพล  เปลี่ยนศรี 
-ไม่มี 

 4.4 นายพิเชษฐ  คำยันต์ 
                -ไม่มี 

4.4 นายอดิเทพ เพียรไพรงาม 
  1.ทบทวนและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
  ทบทวนและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงิน การการแต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสถานบริการที่มีการโยกย้าย ของเจ้าหน้าที่  
  2.การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบท่ี 1 
  ขอให้สถานบริการทุกแห่งนำเอกสารการเงินและพัสดุ ของปีงบประมาณ 2564 มาตรวจสอบ ที่  
สสอ.เวียงสา ในระหว่างวันที่ 16-26 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งตามโซนดังนี้  
  1.โซนน้ำว้า        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  
  2.โซนน้ำน่าน     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
  3.โซนแม่สาคร     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
  4.โซนน้ำสา          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
 4.6 นางสาวนฤมล คีรีธีรกุล 
        -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
       -ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องงานสวัสดิการ  
   
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ 
                    -ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 
 
 
                    อดิเทพ  เพียรไพรงาม                                              จารวุัจน์ ไชยบุญเรือง 
                 (นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม)                                       (นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง)  
             เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                     ผู้บันทึกการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


