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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
ครั้งที่ 4/2562 วันที่  5 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง  อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้มาประชุม 
 1.นายด ารงค์               นันยบุตร  สสอ.แม่สะเรียง 
 2.นายจรัล  มุ่งดี   สสอ.แม่สะเรียง    
 3.นายโสรัจจ์   ปวงค าคง                    สสอ.แม่สะเรียง 
 4.นายสมศักดิ์  ทรายเงิน  สสอ.แม่สะเรียง 
 5.นางสาวพิมผกา ตาบุญ   สสอ.แม่สะเรียง 
 6.นางปราณสมร  ปิ่นดอกไม้  สสอ.แม่สะเรียง 
 7.นางสาวรัญน์ชยา        พิมานเชวง  สสอ.แม่สะเรียง 

8.นางสาวทรงศรี  สถิตย์พนาไพร  สสอ.แม่สะเรียง 
9.นายพิสัย  อภิบาลวนา  รพ.สต.สบหาร 
10.นางณีรนุช     ตานะเศรษฐ์  รพ.สต.ทุ่งแล้ง 
11.นางวันเพ็ญ  ค ามงคล   รพ.สต.น  าดิบ 
12.นายนิติกร  จ ารัส   รพ.สต.ห้วยสิงห ์
13.นายจักรพงษ์   ศรีเมือง   รพ.สต.แม่เหาะ 

 14.นายจ าเนียร  เกิดมงคล  รพ.สต.สล่าเชียงตอง 
15.นายพิชญดล           เผือกพาค า  รพ.สต.โพซอ 
16.นายมนูญ  ไพรพนาพันธ์  รพ.สต.แม่ต้อบเหนือ 

 17.นายพนม  แดนชมไพรวัลย์  รพ.สต.ป่าแป ๋
 18.นางอโนทัย  บัวระวงค์  รพ.สต.แม่ลิดป่าแก่ 

19.นายกระจ่าง  เมืองงาม  รพ.สต.ช่างหม้อ 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องแจ้งจากที่ว่าการอ าเภอแม่สะเรียง 
 1.ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
 2.กองทุนเงินออมแห่งชาติ  มีรายละเอียดการออมดังนี  
  1.อายุ 15 – 30 ปี  ออมเดืนอละ 50 บาท 
  2.อายุ 31 – 50 ปี  ออมเดือนละ 80 บาท 
  3.อายุ 51 – 60 ปี  ออมเดือนละ 100 บาท 
สามารถสมัครออมได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย 
 3.การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 
 4.ขอขอบคุณทุก รพ.สต.ที่ร่วมงานจิตอาสา และการร่วมบริจาคโลหิต 
 5.วันที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี ท าพิธี เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องแจ้งจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  
 ๑.ข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้าย ให้ส่งใบค าขอภายในวันที่ 10 เม.ย.2562 
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 ๒.การปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกได้มี 2 แห่งคือส านักงานอาหารและยา และมหาวิทยาลัยรังสิต 
 ๓.พระราชพิธีพลีกรรมตักน  าศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  จะมีพิธีซ้อม
เสมือนจริงในวันที่ 4 เมษายน 2562  
 ๔.ให้เฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนในเดือนพฤษภาคม 2562 
 ๕.การคัดกรอง TB ร้อยละ 56 เน้นการบันทึกข้อมูลและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
 ๖.การด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นการป้องกัน พื นที่ที่มีผู้ป่วยให้เตรียมน าเสนอใน กวป. 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั งที่ 3/2562 
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั งก่อน 
 ไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งก่อน 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องของงานต่างๆของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
4.1.งานบริหาร(งานบริหารงานทั่วไป แผนงาน/งานพัฒนายุทธศาสตร์ บริหารบุคคล  งานพัฒนาบุคลากร   
งานพัสดุ  งานการเงิน)  
4.1.1.งานบริหารงานทั่วไป 

 1.ผลการด าเนินงานITAไตรมาส 2( ตค61-มี.ค.62) สสอ.แม่สะเรียง ได้น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทั ง 26 ข้อ(EB1-EB26)เข้ารับการตรวจจากคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ณ วิทยาลัยบรมราชชนนี
เชียงใหม่ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ผลคะแนนได้ 73.08 % ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนในการ
ด าเนินงานITA ให้บรรลุเป้าหมายในปีนี คือ ≥ 95 % 

2.แจ้งกรอบแนวทางการก าหนดมาตรการ การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง เรื่อง  กรอบแนวทาง
การจัดวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที ่ ตามคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๖๒ลงวันที่  ๑  
เมษายน  พ.ศ.2562 และให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.1.2.งานแผนงาน/พัฒนายุทธศาสตร์ 
 ปรับระดับสถานบริการสาธารณสุขและแผนงบลงทุนรายงานสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 – 2568 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.1.3.งานบริหารงานบุคคล 
 ข้าราชการที่ประสงค์ขอย้ายข้ามจังหวัด ส่งใบขอย้ายภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 และย้าย 
ภายในจังหวัด วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.1.4.งานพัฒนาบุคลากร  
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

4.1.6.งานการเงิน 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

5.1.7.งานพัสดุ 
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 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.2.งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  งานพัฒนาระบบข้อมูล  งานพัฒนาระบบคุณภาพบริการ  
งานสุขภาพภาคประชาชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานประกันสุขภาพ 
4.2.1.งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.2.2.งานพัฒนาระบบข้อมูล 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.2.3.งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 1.การเบิกค่าใช้จ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมคลินิกหมอครอบครัว ปี 2560 – 2561 ให้
ด าเนินการเสร็จสิ นภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
 2.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562 น าเสนอเรื่องเล่าและกิจกรรม ในวันที่ 10 เมษายน 2562  
 3.การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมาย 500 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพ(อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2.4.งานสุขภาพภาคประชาชน 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.2.5.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.2.6.งานประกันสุขภาพ 
 1.รายงานสถานการณ์ การควบคุมก ากับติดตามด้านการเงิน การคลังของหน่วยบริการ เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสาร 
 2.ผลงาน QOF ปี 2562 ณ 1 เมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสาร 
 3.การใช้กองทุนสุขภาพต าบล หมวด 5 งบฉุกเฉินในการจัดซื อหน้ากากอนามัย ได้ มีประกาศวันที่ 2 
เมษายน 2562 ให้จัดซื อได้ แต่ต้องไม่อยู่ในเทศบัญญัติ 
 4.การจ่ายเงินกองทุนสุขภาพต าบลการจัดท าโครงการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่เคยแจ้งมาก่อนจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.3. งานการแพทย์/รักษาพยาบาล งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
4.3.1.งานการแพทย์/รักษาพยาบาล/งานอุบัติเหตุ 
 ไม่มีเร่ืองแจง้ 

4.3.2.งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
 โครงการก าจัดพยาธิใบไม้ในตับ มะเร็งท่อน  าดี จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมาย 4 อ าเภอคืออ าเภอแม่
สะเรียง     สบเมย ปาย และขุนยวม มีเป้าหมายตรวจอุจจาระ 3,620 คน อ าเภอแม่สะเรียงก าหนดตรวจ 
U/S ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.4.งานส่งเสริมสุขภาพจิต งานสร้างสุขภาพ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
4.4.1.งานส่งเสริมสุขภาพจิต 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.4.3.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.5.งานส่งเสริมสุขภาพ  งานสุขศึกษา งานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน งานส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4.5.1.งานส่งเสริมสุขภาพ 
 1.ประชาสัมพันธ์การฝากครรภ์ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ 
 2.ข้อมูลการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั ง จะปรับเปลี่ยนให้ตรงกับ สปสช. ในปี 2563 
  ครั งที่ 1 อายุครรภ์น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
  ครั งที่ 2 อายุครรภ์ 16 –น้อยกว่า 19 สัปดาห์ 
  ครั งที่ 3 อายุครรภ์ 19 สัปดาห์ – น้อยกว่า 26 สัปดาห์ 
  ครั งที่ 4 อายุครรภ์ 26 สัปดาห์ – น้อยกว่า 32 สัปดาห์ 
  ครั งที่ 5 อายุครรภ์ 32 – 40 สัปดาห์ 
 3.สมุด DSPM ที่ต้องการจะซื อสามารถติดต่อที่โรงพิมพ์ ราคาเล่มละ 35 บาท 
 4.การอบรม Care Giver ของ กศน.จัด 2 รุ่น  
  รุ่นที่ 1 วันที่ 15 – 16 พ.ค.62  
  รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 พ.ค.62 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.5.2.งานสุขศึกษา 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.5.3.งานควบคุมป้องกันการขาดสารไอโอดีน 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.5.4.งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.6. งานทันตสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
4.6.1.งานทันตสาธารณสุข 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.6.2.งานส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและด้อยโอกาส 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.7.งานคุ้มครองผู้บริโภค งานอนามัยส่ิงแวดล้อม  งานอาชีวอนามัย งานแพทย์แผนไทย   
4.7.1.งานคุ้มครองผู้บริโภค  
 ก าหนดการอบรมพัฒนาศุกยภาพ อย.น้อยในเด็กนักเรียนประถมศึกษา เป้าหมายคือ รพ.สต.เหมืองจี 
และป่าห้า 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.7.2.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 
4.7.3.งานอาชีวอนามัย  

ไม่มีเรื่องแจ้ง 

4.7.4.งานแพทย์แผนไทย  
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง  
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

7.1. เรื่องแจ้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแม่ฮ่องสอน 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

7.2.ฌกส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มีเรื่องแจ้ง 

                  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นายโสรัจจ์  ปวงค าคง)     
             

                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายด ารงค์   นันยบุตร) 
 
         
 
 
 


