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วาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

1.1 การประชุม กวป 
  1. เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
   ในวันท่ี 24 มกราคม 2566 โดยจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 8 ธันวาคม 
2565 ซึ่งจะมีการหาผู้รับเข็มพระราชทาน CUPละ 1 คน ท่ีจะมีการบริจาคเงิน 30,000 บาท 
  2. นโยบายทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา 
                        เพื่อสร้างความร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบ
สาธารณสุขไทยสู่การยกระดับบริการ ช่วยลดอัตราตายจากโรคท่ีสำคัญ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราป่วย ลดการ
รอคอยและลดความแออัด โรงพยาบาลต้องเป็นท่ีพึ่งของประชาชน ให้บริการด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว และประทับใจ 
  3. การถ่ายโอน รพ.สต. 
   แนวทางการควบคุมทันตภิบาล กรณี รพ.สต. ถ่ายโอน ไป อบจ. ซึ่งทำให้มีการปฏิเสธการ
รักษาในบางพื้นท่ี ทำให้มีคนไข้มารับการรักษาท่ี รพ.แม่วงก์ มากขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำข้อตกลงกับ อบจ. เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

4. การใส่เสื้อวันพุธ 
 ทางจังหวัดได้ขอให้ใส่เส้ือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ทุกวันพุธแทนเส้ือ To Be No.1 

           1.2 การประชุมหวัหน้าส่วนราชการอำเภอ 
               1. คณะกรรมการส่งเสริมผ้าไทย   
                          ใส่วันอังคาร และวันศุกร์   นครสวรรค์ใส่ลายพาสาน 
  2. พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
                          ส่งเสริมให้ปลูกกล้วย 5 หน่อ มะละกอ 5 ต้น ขิง ข่า ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจรประจำแต่ละบ้าน 
  3. การขอรับบริจาคสภากาชาดไทย 
   ขายสลากกาชาดการกุศล ราคาใบละ 60 บาท และการบริจาคเก้าอี้ Wheel chair สำหรับผู้
ยากไร้ท่ีมีความจำเป็นต้องใช้ ในทุกพื้นท่ี 
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                     4. กิจกรรมจิตอาสา 
                           ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น.  
ณ วัดปางสุด หมู่ท่ี 12 ต.แม่เล่ย์ 
 

วาระที่  2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
    - คร้ังที่ 11/๒๕65  

    มติ  - รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
- ไม่มี 

วาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ภารกิจหลังการถ่ายโอน รพ.สต. 
  - มุ่งเน้นการกำกับ/การนิเทศงาน ผลงาน รพ.สต. ตามกรอบและขอบเขตท่ีกำหนดร่วมกัน และตาม
มาตรฐานและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ผ่านช่องทางไลน์ (ตามเหมาะสม)  การประชุม คป.สอ. การประชุม
คณะทำงาน ทางเว็บไซต์ สสอ. โดยให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานของ รพ.แม่วงก์ให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันก่อนไปสู่ 
รพ.สต.   
  - การปฏิบัติงานตามบทบาทที ่มีอยู่ เช่น งานคุ ้มครองผู้บริโภค ยาเสพติด  พชอ. งาน อสม.             
การสอบสวนการระบาดของโรค (ควรเตรียมรับมือไว้) เป็นต้น  ให้ปฏิบัติงานให้มีผลงานเป็นรูปธรรมเป็นตัวอย่างได้ 
  - การปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ  ให้ทุกคนตอบสนองนโยบายนายอำเภอหรือ
งานในส่วนอำเภอ ให้ดีที่สุด ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงบทบาท  ทุกคนตัดสินใจเข้าร่วมได้เลยไม่ต้องรอถามการ
ตัดสินใจสสอ.  และจะไม่ให้ รพ.สต.ทำแทน 
      - งานช่วย รพ.แม่วงก์ หากมีงานท่ีช่วยเหลือเขาได้หรือ รพ.ขอความร่วมมือ ให้ยินดีช่วยทำทันที ทุก
คนตัดสินใจเข้าร่วมได้เลยไม่ต้องรอถามการตัดสินใจสสอ. 
  - งานด้านวิชาการ ให้สอดแทรกความรู้แนวทางการปฏิบัติงาน (ในเว็บไซต์แต่ละงาน) ควรทำคู่กับ 
รพ. เป็นหลัก และถ้าเป็นไปได้ น่าจะมีงานวิจัยหรือนวตกรรมอะไรที่เกี ่ยวกับบทบาท สสอ.เผยแพร่  เช่น วิจัย
ประเมินผล 

4.2 การจัดทำเว็บไซต์ สสอ. 
 ให้ถือเป็นรูปแบบการทำงานแบบใหม่ จะลดภาะการติดตามงาน ความสับสนผู ้ปฏิบัติรวมท้ัง

ผู้เกี่ยวข้อง เป็นการทำงานแนวทางเดียวกัน ลดการอ้าง “ไม่รู้” มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. ทุกคนต้องทำเว็บไซต์เป็น (ให้สอนและเรียนรู้ ช่วยกันและกัน) 
 2. รูปแบบแต่ละงานควรคล้ายๆกัน เช่น สี ขนาดภาพ  ลำดับการเสนอแต่ละหน้าแต่ละงาน 
 3. ในแต่ละงาน ควรประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 

- ผลการปฏิบัติงาน 
- ตัวชีว้ัด 
- แหล่งการบันทึกข้อมูล (ถ้ามี) 
- คู่มือ ระเบียบปฏิบัติ คำอธิบาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ภาพการปฏิบัติงาน 

 4. ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงาน/หน้า 
  - คุณธรรมรัตน์  ได้แก่ แผนงาน สรุปผลงาน งานโรคติดต่อ ITA การจัดการร้องเรียน การ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาความสุขของคนทำงาน งานท่ีรับผิดชอบ 
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  - คุณธนัตติยา  ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย การจัดการเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง สุขภาพจิต  มะเร็ง Green&Clean Hospital ทันตกรรม  เหล้าบุหรี่ ยาเสพติด  ทูบีนัมเบอร์วัน ดูแลผู้ป่วย 
SMI-V   

  - ผช.รัชดาภรณ์  ได้แก่  พชอ.  การคุ้มครองผู้บริโภค  3 หมอ การควบคุมภายใน 
- คุณศิรินภา การจัดซื้อจัดจ้าง 
- คุณศศิวรรณ  ช่วยงานธนัติยา 

4.3 การแบ่งงาน 
 จะมีการเปล่ียนแปลงคำส่ังใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความกระชับและเข้าใจง่าย 
4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
       ขอมอบหมายใหคุ้ณศิรินภา เป็นผู้รับผิดชอบ 
4.5 ระบบสารบรรณ 
 เน้นลดการใช้กระดาษ ใช้เป็นการส่งไฟล์ให้กับเจ้าของงานโดยตรง 
4.6 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย 
 ออกวันท่ี 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565  ท่ีอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ใน

ตำบลแม่เล่ยอ์ำนวยความสะดวก 
 
วาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 

     เรื่องการควบคุมภายใน แต่ละเรื่องต้องมีการรายงานในทุกไตรมาส ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด 
 การเขียนโครงการของปีงบ 66 จะต้องส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
 งานเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตของ อสม. ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00น. ณ ลานหน้า
ท่ีว่าการอำเภอแม่วงก์ ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

 
เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 

 
 
 

          
  (นายธรรมรัตน์ จันทรานุสรณ์)       (นายวิษณุ  มากบุญ) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม                สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 
          ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม 
               
 


