วาระการประชุมประจาเดือนสานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
ครั้งที่ 4 / 2562
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
รูร้ ักสามัคคี

มีคุณธรรม ขยันทางาน ประสานการพัฒนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 49 คน
๑. นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ
๒. นางพัทธวรรณ ลาน้อย
๓. นางนุชจรินทร์ พันธุ์บุญปลูก
๔. นางอรอนงค์ ภาคพิชเจริญ
๕. นางจีรภา ฝักฝ่าย
๖. น.ส.มนต์ธิชา มิตรหนุน
๗. น.ส.จารุวรรณ์ อินปัญญา
๘. นางศรัณยาพร สุเทพ
๙. น.ส.สาวิตรี เขื่อนแก้ว
๑๐. นายสายัณห์ ชัยศรีสวัสดิ์
๑๑. นางเรณู สุนันต๊ะพันธ์
๑๒. นายธวัช วันดี
๑๓. นางสมเพชร คาทิพย์
๑๔. นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ์
๑๕. นางวารี วุธนู
๑๖. นางศรีกุล อักษรวรรณสิน
๑๗. นายฉัตรชัย จาปา
๑๘. นางสุนันทา ชูมณี
๑๙. นางสุใจ วุฒิการณ์
๒๐. นางกรรณิกา ชะลอ
๒๑. น.ส.สุนันตา จุลศิริ
๒๒. นายรสิทธิ บริรักษ์
๒๓. นายเสน่ห์ คนขยัน
๒๔. นางมรกต หน่อศักดิ์
๒๕. น.ส.ปราณี ใจกาศ

สาธารณสุขอาเภอสันทราย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสันทราย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
ผอ.รพ.สต.หนองไคร้
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผอ.รพ.สต.เมืองวะ
ผอ.รพ.สต.หนองมะจับ
ผอ.รพ.สต.ป่าก้าง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผอ.รพ.สต.เจดีย์แม่ครัว
ผอ.รพ.สต.สันคะยอม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ผอ.รพ.สต.ป่าเหมือด
ผอ.รพ.สต.ร้องเม็ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

๒๖. นายสมภพ เก็งวินิจ
๒๗. นายฐาชยกร ยงฤทธิ์
๒๘. นายนิคม สิริคา
๒๙. น.ส.จีรพร โนจันทร์
๓๐. นางศรีรวม มั่งมา
๓๑. นายประสิทธิ์ เถากิตติกุล
๓๒. นางจุฬาลักษณ์ ปัญญาคง
๓๓. นางไพลินญ์ จันทร์ทิพย์
๓๔. นางเกษกุล พวงงาม
๓๕. นายครรชิต ชนะทิพย์
๓๖. นายวชิรศักดิ์ อุดมวรรธกุล
๓๗. นายศุภชัย พวงงาม
๓๘. นางพวงทอง พงษ์พัฒนกิตติ
๓๙. นางจาเรียง วันดี
๔๐. นางสาวพิณนิพิชฌน์ คาภีระ
๔๑. นายวุฒิกร บุญเฉลียว
๔๒. น.ส.สรีรภา อินทร์จันทร์
๔๓. นางทัศนีย์ พิทยานุกูล
๔๔. น.ส.สุธีรา บุปผาชาติ
๔๕. นายเอกพงษ์ สมวงค์วาลย์
๔๖. นางศกลวรรณ ศรีสุทธะ
๔๗. นางมนสา ตันอุด
๔๘. นางขวัญใจ ศรีวิเชษฐ์
๔๙. นางสุรีย์ คาพอง

ผอ.รพ.สต.ศรีบุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทัตสาธารณสุขชานาญงาน
ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ขอขอบคุณทุกกิจกรรมทั้งกินกรรมในพื้นที่และกินกรรมของอาเภอ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจ
ราชการที่ รพสต.ร่มหลวง ที่ได้รับคาชื่นชมจากทีมตรวจราชการและจังหวัด และขอบคุณ คุณนุชจรินทร์ ที่เป็นพี่
เลี้ยงในการนาเสนอผลงานขอบคุณ รพสต.ป่าเหมือดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ และขอบคุณทีมงานทุกๆ
คนในการมาเข้าร่วมประชุมประจาเดือนในทุกครั้ง
1.2 นายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ ได้รับตาแหน่งใหม่ ภาคใต้ สสจ.เชียงใหม่ ท่านรองวรัญญูรักษาการแทน
จนกว่าจะมีคาสั่งแต่งตั้งคนใหม่
1.3 การพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อเปลี่ยน วันที่ 16 กพ.62
1.4 ความก้าวหน้าก่อสร้างบ้านพัก รพสต.หนองใคร้

1.5 ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขการแสดงเครื่องหมายการการปลอดบุหรี่ สูบบุหรีสีแดง ปลอดบุหรี่สี
ฟ้า รัศมีสถานบริการ 5 เมตรเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ฝ่าฝืนปรับ 5000
1.6 สันทรายมีการคัดกรอง TB เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ และ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่อันดับ 1
1.7 การเลือกตั้ง 24 มีค.62 เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีค.62 (เกิด 26 มีค.2544 เป็นต้นไป ) ระยะเวลา
เลือกตั้งล่วงหน้า 28 มค.-19 กพ. 62
1.8 อาเภอยิ้ม 21 กพ.62 วัดหนองใคร้หลวง แต่งตัวจิตอาสา เวลา 8.30
1.9 วันที่ 19 กพ.62 วันมาฆบูชา สัปดาห์ส่งเสริมวันพระพุทธศาสนา 13-19 กพ.62 ให้ทุกคนเข้า ฟัง
ธรรม งดเว้นอบายมุข ไม่มีการขายเครื่องดื่มมึนเมา
1.10 หมอกควันไฟป่า ยังไม่รนุ แรง โดยจะมีการ เริ่มรณรงค์ 1 มีค-30เมย 62 งดเว้นการเผา จนท.
รณรงค์ความรู้การความปลอดภัยในการดูแลตัวเองในสถานการณ์หมอกควันและ ฝุ่น PM2.5
1.11 สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย แจ้งมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติง านและการ
ดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติง านต่า โดยขอให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษามาตรการและปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด
1.12 สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย ได้จัดทาคู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจาปี 2562 (ตามเอกสารแนบท้าย) ขอให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาคู่มือดังกล่ าว
และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

1.13 การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า (ต่ากว่าร้อยละ 60)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 3 รอบการ
ประเมิน
1.กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความไม่เป็นธรรม สามารถทาคา
คัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน 15 วัน หลัง จากทราบผลการ
ประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอานาจลาดับถัดไป เพื่อประกอบความเห็นในการพิจารณา
2. กรณีที่ผู้บงั คับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วไม่ผ่านการประเมิน ให้ดาเนินการดังนี้
- กรณีที่ผู้ถูกประเมินประสงค์จะลาออกราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ
- สั่งให้เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ง โดยทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็น
ครั้งที่สอง ถ้าไม่ผ่านการประเมินอีกครั้ง ให้ทางราชการรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานต้นสัง กัดเพื่อสั่งให้
ออกจากราชการ หรือ
- สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานจากการประชุมครั้งก่อน
-รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 นางพัทธวรรณ ลาน้อย
1.งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- 9 กพ.2562 ณ สนามเทศบาลตาบลหางดง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน
งานภาคกลางวัน
- ทีมงานอาเภอสันทราย ร่วมเดินขบวน พร้อมกันเวลา 07.30 น
- กายแต่งกาย เสื้อสีน้าเงิน
งานภาคกลางคืน
- เวลา 18.00 น. ร้านเสี่ยว อาเภอเมือง เชียงใหม่
2. งานวิ่งเพื่อผู้พิการ ของ รพ.สันทราย
วันที่ 2 มีนาคม 2562
- รพ.สันทราย ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยจุดน้าดื่ม จานวน 2 จุด แจ้งรายชื่อที่ น้องแหม่ม
3. ตรวจสุขภาพประจาปี 2562
วันที่ 27 มีนาคม 2562
- สถานที่ สสอ.สันทราย รพ.สันทรายออกให้บริการ
- สาหรับ ลูกจ้าง / พกส. ที่ประกันสังคม รพ.เอกชน รพ.สันทราย ไม่สามารถให้บริการ ได้
4. ขยายเวลาประเมินความสุข Happinomiter จากวันที่ 31 มค.62 เป็น 14 กพ.62
5. แจ้งการประเมินผลงานรอบที่ 1 /2562 วันที่ 8,11-15 มีนาคม 2562
6. แจ้งประชุม คณะกรรมการ พชอ/ พชต. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ที่ว่าการอาเภอสัน
ทราย ผู้เข้าร่วมประชุม
- กรรมการ พชอ. 21 คน
- เลขา พชต. / ผู้ช่วย เลขาฯ
- ตัวแทน คณะกรรมการ พชต . ทั้ง 3 สาขา
7. แจ้งการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2 14 – 25 กพ.2562 ณ
กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
- รายชื่อผู้อยู่เวร รักษาพยาบาล เวลา 16.00 – 08.00 น.
- 14 กพ.62 นายรสิทธิ บริรักษ์
- 15 กพ.62 นายไพฑูรย์ นุ่มฟัก
- 16 กพ.62 นายเอกพงษ์ สมวงค์วาลย์
- 17 กพ.62 นายสรายุทธ สัมพันธ์
4.2 นางอรอนงค์ ภาคพิชเจริญ
1.โรงเรียนสื่อ อย.น้อย โรงเรียนสันทรายหลวง รพสต.บ้านท่อ และโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง รพสต.ศรีบุญ
เรือง
2.อบรมแพทย์แผนไทย 12 กพ.62 เจดีย์ ร่มหลวง ศรีบุญเรือง หนองหาร ชั้น 8 รพ.สันทราย

3. วันที่ 5 มีค.62 แต่ละ รพสต.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพผู้นาชุมชน ที่ว่าการอาเภอสันทราย อย่างน้อย
รพสต.ละ 2 คน เริ่มปฏิบัติงาน 7.30 น
.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากที่ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 วาระจาก รพสต.
หนองหาร : คัดกรอง รร.ศรีสังวาลพบกลุ่มเสี่ยงและทาการส่งรักษารับยาเรียบร้อยแล้ว
สันนาเม็ง : อยากสอบถามรายชื่อยอดไข้หวัดใหญ่ของพื้นที่
ร่มหลวง : ขอบคุณทีมสาธารณสุขอาเภอที่ได้ช่วยร่วมหลวงเรื่องการตรวจราชการและขอบคุณ ผอ. ทุกท่าน
ที่เข้าร่วม และสมาชิกทุกท่านที่ให้กาลังใจเป็นอย่างดี
หนองมะจับ : ผู้นาขาดในพื้นที่ ม.1 และจะมีการคัดเลือกใหม่ วันที่ 24 และวันที่ 10 กพ.62 จะมีการ
อบรมเรื่องโรคติดต่อแก่ผู้ปกครองเด็กและกลุ่มครูพี่เลี้ยง
เจดีย์ : ขอบคุณทีม SRRT อาเภอและทีมงานทุกคนในการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่โรงเรียน

ศรีบุญเรือง : การตรวจสถานประกอบการเขตแม่โจ้ ได้ข้อสรุป 3 เรื่อง 1.เหตุราคาญ 2.กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 3.สถานที่สะสมอาหาร
ร้องเม็ง : สืบเนื่องจากการประชุม พชต.การขายข้าวอินทรีย์ควบคุมโดย ม.แม่โจ้ สามารถสั่งซื้อในไลน์กลุ่ม
ผอ.ได้
เมืองวะ : แบบสารวจแผนไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดอยากขออนุมัติจัดซื้อเจลล้างมือ ในเรื่องจุดคัดกรองเป็น
แบบอย่างในการป้องกันควบคุมโรค , เสนอรายงานโรคไข้หวัดใหญ่มีการแจ้งสถานการณ์เหมือนโรคไข้เลือดออก
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และอาเภอมีการส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่
หนองใคร้ : สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ มีกิจกรรมการคัดกรอง รร.ต้นกล้า รร.ท่าเกวียน รร.บ้านหนองใคร้
สถานการณ์ล่าสุดได้รับแจ้งโรคหัด ที่ รร.ท่าเกวียน และต้องลงตรวจสอบประวัติวัคซีนที่ รร.อยากขอความร่วมมือ
ทีม SRRT ช่วยลงพื้นที่ในการตรวจสอบเนื่องจากมีจานวนนักเรียนเยอะ
ผอ.สายัณห์ ไปอบรมผู้เกษียณ 1 อาทิตย์ จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ ผอ.เสน่ห์ดูแลข้อมูลเรื่อง IT แทน
บ้านท่อ : 1.จะมีการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ 11 กพ.62 พื้นที่มีการจัดเตรียมพื้นที่และสถานที่จึง
ไม่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือในการควบคุมโรคที่หนองจ๊อม และขอเรียนเชิญ ผอ.รพสต.ไปร่วมงานการประกวดและ
2.ไข้หวัดใหญ่ รร.สันทรายหลวง 3 ราย ขอบคุณทาง สสอ.แจ้งทางพื้นที่ได้รวดเร็วทาให้ควบคุม
โรคได้ทันเวลาทางโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการคัดกรองนักเรียนทุกวันและตอนนี้ไม่มีการแพร่ร ะบาด
3.การประกวด รพสต.ดีเด่นปี 62 ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดการเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดีแต่ติดขัดเรื่อง
โครงสร้างอาคารสถานที่
6.2.วาระ พกส.

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแบ่งปันน้าใจให้น้องบนดอยท่านใดอยากร่วมทาบุญสามารถนามาบริจาคได้ที่
สสอ. เป็นเสื้อผ้า ตุ๊กตา เงิน แล้วแต่จิตศรัทธา
- วันที่ 23-24 กพ.62 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคของแก่น้องบนดอย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นางมนต์ธิชา มิตรหนุน ผู้บันทึก

นางพัทธวรรณ ลาน้อย ผู้ตรวจ/ทาน

