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รายงานการประชุม กลุ่มบริหารสาธารณสุข เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
.......................................... 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทวีศักดิ์   เทียมตระกูล สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
2 นางพัทธวรรณ  ลาน้อย ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
3 นายเสน่ห์  คนขยัน ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง 
4 นายธวัช  วันดี ผอ.รพ.สต.บ้านเมืองวะ 
5 นางสมเพชร  ค าทิพย์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ 
6 นางบัวซอน  บุตรศักดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านร่มหลวง 
7 นายฉัตรชัย  จ าปา ผอ.รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว 
8 นายสมภพ  เก็งวินิจ ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง 
9 นายรสิทธิ  บริรักษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด 

10 นายสายัณห์  ชัยศรีสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร้ 
11 นางสาวพิณนิพิชฌน์  ค าภีระ ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ 
12 นางสุนันทา  ชุมณี ผอ.รพ.สต.บ้านสันคะยอม 
13 นายอนุสิษฐ  กันธิ ผอ.รพ.สต.บ้านสันพระเนตร 
14 นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ์ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าก้าง 
15 นายไพฑรูย์  นุ่มฟัก ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ฮัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 1.1 การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการ ประสบความส าเร็จ ดังนี้  
 1) ค าสั่งอ าเภอสันทราย ที่ 056/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ( ITA ) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะท างาน 
ประกอบด้วย สาธารณสุขอ าเภอสันทราย เป็นประธาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย กับ คณะท างานการประเมิน
คุณธรรม ทาให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานโรงการที่ก าหนดไว้  
 2) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย และการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เพื่อตรวจสอบการบริหารงาน เป็นการเสริมสร้างระบบการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง  
 3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้าง จ านวนมาก ปัญหาอุปสรรคคือการเข้าถึงข้อมูล และการด าเนินงานตามแผนฯให้เกิดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุประกอบ
กับหน้าที่บริการประชาชนอันไม่สามารถปล่อยวางได้ เป็นเหตุให้โครงการ/แผนงานบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้
แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่ก าหนด 
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  1.2  การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2560 ในโปรแกรม HDC  ผลงานของอ าเภอสันทราย ผลงานค่อย
ข้างต่ า ในตัวชี้วัดที่ 11 มะเร็งปากมดลูก   ตัวชี้วัดที่ 12 มะเร็งปากเต้านม ตัวชี้วัดที่ 13 งานคัดกรองความดันโลหิตสูง    
ตัวชี้วัดที่ 14 การคัดกรองเบาหวาน  ในปี 2561 ตัวชี้วัดกระทรวง เพ่ิมจาก 15 ตัว เป็น 22 ตัว ขอให้  ผอ. รพ.สต. 
ทุกแห่ง ติดตามการท างานของผู้รับผิดชอบ แต่ละตัวชี้วัด แล้วน าข้อมูลมาลงในโปรแกรมให้สมบูรณ์ด้วย เพราะเป็น
ผลงานที่มีผลต่องบประมาณ ตาม QOF  
   1.3  ตัวชี้วัดกระทรวง มอบให้แต่ละฝ่ายปรับผลงานตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับบริบท  
  1.4  เป้าหมายกระทรวง เน้นการส่งเสริมป้องกันและลงชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะงานวัณโรค ของให้
เร่งด าเนินการควบคุมป้องกันกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
  1.5  ขอให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค่านิยมกระทรวง MOPH น าไปพัฒนาบุคลากรด้วย 
  1.6 เรื่องการควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการก าจัดลูกน้ ายุงลายและไข้เลือดออก 
ไข้หวัดใหญ่  โรคมือเท้าปาก ขณะนี้ อ าเภอสันทราย มีจ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้
พ้ืนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักและมีการป้องกันที่ถูกวิธี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕61 
 -รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
  3.1 จากการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ในระดับโซนที่ผ่านมา ขอให้ทีมโซนตั้งคณะกรรมการในการ
จ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ งานบริหาร  
   4.1  แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ  คือ 
    1.เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กร กระตุ้นให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและอยู่ใน
กรอบธรรมาภิบาล 
    2.การยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางการบริหาร (ปกครอง/วินัย) เพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่  
     3.เสริมมาตรการ แก้ไขกฎหมายและตรากฎหมายใหม่ที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหา  
 
 แผนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ในปี2561 ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานรณรงค์
เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ดังนี้ 
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ปฏิทินการด าเนินงานรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 

1. ประชุมคณะท างาน ITA ประชุมชี้แจงรายละเอียดการ ด าเนินงาน/จัดท าปฏิทิน
การ ด าเนินงาน 

10 พฤศจิกายน 2560 

2. เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอ
อนุมัติการ ด าเนินงาน  

เสนอแผนงาน/โครงการ 8  ธันวาคม  2560 

3. แจ้งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วม
กลุ่ม เพ่ือรณรงค์ด้านความโปร่งใส  

บันทึกแจ้งหน่วยงาน  27  ธันวาคม  2560 

4. รวบรวมรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
ด าเนินงานเพื่อรณรงค์ด้านความ 
โปร่งใส  

1.รวบรวมรายชื่อ เสนอรายชือ่ สมาชิกกลุ่ม สาธารณสุข
อ าเภอลงนาม 
2.แต่งตั้งคณะท างาน นายอ าเภอลงนาม 

ภายใน 29  ธันวาคม  
2560 

5. ประกาศเจตนารมณ์ 
“ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
 

5.1 คณะท างานประชุมจัดท า วัตถุประสงค์และแนว
ทางการ บริหารงานเพื่อความโปร่งใส  
5.2 ประกาศเจตนารมณ ์“ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 

29 ธันวาคม 2560 

6. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
บูรณาการปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

6.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

15 กุมภาพันธ์ 2561 

7. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการ 
ด าเนินงาน/กิจกรรมที่ 

7. กลุ่ม ด าเนินกิจกรรมโครงการ ตามท่ีก าหนด  
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์เรื่องความโปร่งใส ในหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าสติ๊กเกอร์ รณรงค์เรื่องความ โปร่งใส  

มีนาคม  2561 

8. คณะท างานติดตามผลการ 
ด าเนินงานของกลุ่มและ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้  

8. คณะท างานติดตามผลการ ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการ ด าเนินงานที่ก าหนด  
- ในรูปแบบเอกสารและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
–กลุ่มประเมินบุคลากรใน หนว่ยงาน มีความตระหนักรู้
และ เข้าใจปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เรื่อง ความโปร่งใส 

กุมภาพันธ์ 2561 

9. คณะท างานเขียนรายงานผล 
การด าเนินงานจัดเตรียมเอกสาร 
หลักฐานเพื่อรองรับการประเมิน
จาก  สสจ. ชม. ตามไตรมาส1 

9. คณะท างาน จัดท าEB4 – EB6 
ส่งแบบส ารวจแนบเอกสารหลักฐาน  สสจ. ชม. 
 

ภายใน 15 มีนาคม 
2561 

8. คณะท างานติดตามผลการ 
ด าเนินงานของกลุม่และ
แลกเปล่ียน เรียนรู้  

8. คณะท างานติดตามผลการ ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการ ด าเนินงานท่ีก าหนด  

- ในรูปแบบเอกสารและการ แลกเปล่ียนเรียนรู้  
–กลุม่ประเมินบคุลากรใน หนว่ยงาน มีความตระหนกั
รู้และ เข้าใจปฏิบตัติน ปฏิบตัิงาน เร่ือง ความโปร่งใส 
 

กมุภาพนัธ์ 2561 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  กิจกรรม 
 

ระยะเวลา 

9. คณะท างานเขียนรายงานผล 

การด าเนินงานจดัเตรียมเอกสาร 
หลกัฐานเพ่ือรองรับการประเมิน
จาก  สสจ. ชม. ตามไตรมาส1 
 

9. คณะท างาน จดัท าEB4 – EB6 

สง่แบบส ารวจแนบเอกสารหลกัฐาน  สสจ. ชม. 
 

ภายใน 15 มีนาคม 

2561 

10. คณะท างานเขียนรายงานผล 

การด าเนินงานจดัเตรียมเอกสาร 
หลกัฐานเพ่ือรองรับการประเมิน
จาก  สสจ. ชม.  
 

10.คณะท างาน จดัท า 
EB1 – EB11  สง่แบบส ารวจแนบเอกสารหลกัฐาน  
สสจ. ชม. 

ภายใน 31 มีนาคม 

2561  
ทัง้นีต้้องด าเนินการให้
เสร็จสิน้ ภายในใน 31 

มีนาคม 2561  

 
  4.2  งานตรวจสอบ/ควบคุมภายในและการเงิน 
    1.การจัดท ารายงานการเงิน ของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน  ผอ. รพ.สต. ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน ก่อนน าส่ง สสอ. 
    2.การส่งรายงานงบเดือน ให้ส่งทุกวันที่ 8 ของเดือนถัดมาและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงลายมือ
ชื่อให้เรียบร้อย 
    3.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน ให้ยึดระเบียบงานพัสดุ ปี 2561 และ ให้ขอ อนุมัติตั้งแต่
วันที่ 25 ของเดือนก่อนสิ้นเดือน เช่น ค่าจ้าง หนังสือพิมพ์   น้ าดื่ม น้ ามันเชื้อเพลิง 
    4.การจัดท าสัญญายืมเงิน  ให้จัดท า 2 ฉบับ ตัวจริงให้ผู้ยืม ส าเนา เก็บไว้ส านักงาน และให้แนบส าเนา
โครงการหรือเรื่องที่จะยืม ยกเว้นห้ามยืมค่าวัสดุ  
    5.การส่งรายงานค้างสัญญายืมเงิน ถ้ามีสัญญาค้างให้รายงานใครเป็นผู้ยืม และให้ส่งรายงานพร้อม 407 
วันสุดท้ายของเดือน (ส าเนา) ให้ สสจ.ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
   6.ทะเบียนคุมใบส าคัญรองจ่าย ท าขึ้นเมื่อมีการจ่ายเงินยืมเรียบร้อยแล้ว แบบฟอร์มคล้ายทะเบียนคุม
สัญญาฯ และในทะเบียนคุมสัญญาฯ ถ้าจ่ายแล้วและได้ใบเสร็จมา ช่องวันเปลี่ยนสภาพให้ใส่วันที่ใบเสร็จและหมายเหตุ
ระบุ ว่าเป็นใบส าคัญรองจ่าย 
   7.บัญชีธนาคารหรือสมุดคู่ฝาก ของ รพ.สต. ผู้มีอ านาจในการเบิกถอน แต่งตั้งจ านวน 5 คน  ลงนาม
เบิกถอน 3 ใน 5 โดย ต้องมีสาธารณสุขอ าเภอเซ็นเบิกถอนทุกครั้ง 
   8.ทะเบียนคุมสมุดคู่ฝาก เพ่ือคุมการเบิก – จ่ายเงินของบัญชีธนาคารและให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ 
และให้ท าบันทึกขออนุมัติการเบิกเงินจากบัญชีธนาคารทุกครั้งตามแบบฟอร์มที่ส่ง   
   2.งานบริหารทั่วไป 
    1.ทวงรายงานควบคุมภายใน ปย.1 ปย.2 ขอความร่วมมือส่งทั้งไฟล์และเอกสาร ให้ สสอ. ปย.2 ให้ส่ง
เฉพาะที่มีความเสี่ยง ทางสสอ. สรุปความเสี่ยงแต่ละงานในภาพอ าเภอ เสนอ สสจ. ต่อไป 

 2.งานพัสดุ ขอส่งสรุปผลการตรวจครุภัณฑ์ประจ าปี 2560 และแผนการใช้พัสดุ ปี 2561 
 3.ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 4 ม.ค. 60 เวลา 8.00 - 12.00 น.  
     4.การอยู่เวร 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธค.60- 3 มค.61 โดยมีจุดบริการฯ 4 จุด ได้แก่  

จุดที่ 1 ป้อมต ารวจสันทรายน้อย 
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จุดที่ 2 ป้อมต ารวจแม่โจ้ 
จุดที่ 3 หน้าสถานีต ารวจแม่แฝก 
จุดที่ 4 สี่แยกแม่กวง 

  ให้จัดเวรอยู่ 2 เวร คือ 08.00-16.00 น. และ 16.00-24.00 น.    ขอความร่วมในการดูแลเรื่อง
สถานที่ และการให้ความสะดวกแก่ประชาชน 
  5.งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ เริ่ม 28 ธค.60 - 8 มค.61 จะมีการจัดเวรร่วมงานจะแจ้งอีกครั้ง 
  6. เรื่องหมอกควันไฟป่า จะมีช่วงชิงเผาก่อน และระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน 2561 
ห้ามเผา  
   3.งานโรคติดต่อ 
   1.แจ้งสถานการณ์ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังอย่างเข็มข้น ให้ แผนตามสีของ
พ้ืนที่ (ใช้แบบฟอร์ม สสจ.) 

 -รายงานค่า Hi Ci รายสัปดาห์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พย. 60 ที่ส่งแล้ว ป่าก้าง, หนองไคร้ ที่ยัง
ไม่ได้ส่งขอความร่วมมือด าเนินการส่งภายในสัปดาห์นี้ด้วย 

-รายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ รายแรกของหมู่บ้าน ของปี 2560 ที่ส่งแล้ว หนองมะจับ, ร่มหลวง, 
ศรีบุญเรือง, ป่าเหมือด, สันคะยอม, สันนาเม็ง,สันพระเนตร,เมืองวะ 

ไข้เลือดออกขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังอย่างเข็มข้น ให้ แผนตามสีของพื้นที่ (ใช้แบบฟอร์ม สสจ.) 
  2.การลงพิกัด ตาม PODD ขอให้ลงข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยที่รายจังหวัด 
   4.งานพัฒนารูปแบบบริการสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน 
     1.การลงข้อมูล อสม. ขอให้ลงในเวบ อสม.ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง   
   5.งานยาเสพติดและความม่ันคง 

1. เรื่องยาเสพติด วันที่ 14 -25 ธันวาคม 2560 จะมีการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัด
เชียงใหม่  คุณรสิทธิ และคุณเอกพงษ์ เป็นวิทยากรร่วม สสจ.เชียงใหม่ 

    2.การขับเคลื่อน To Be No 1  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายให้จัดตั้งชมรม ตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการ ให้ครบทุกต าบล  
    3.การก าหนดยาเสพติดเพ่ิมเติม 11 ชนิด คือ 1.ซาฟรอล 2.ไดเมดทิลแอมเฟตามิน 3.ไนตราซีแพม 4.
ไนเมตาซีแพม 5.พิชฝิ่น 6.ฟีนาซีแพม 7.เฟนนิลโพรพาโนลามีน 8.เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน 9.เมทิโลน 10.เมฟิโด
รน 11.ไอโซซาฟรอล 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
    -ไม่มี 
  
 ประชุมครั้งต่อไป  12  มกราคม  ๒๕61 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสสอ.สันทราย  

     ปิดประชุมเวลา    ๑6.3๐ น. 
 
     ผู้บันทึกการประชุม     นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ์ 

              จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  ทวีศักดิ์ เทียมตระกูล 
                    สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  
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