รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
วันอังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเขากลิ้ง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
……………………………………….
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
๑ นายสุขประเสริฐ ทับสี
๒ นายไพทูร ศิลปศร
๓ นายทัชชกร รุ่งเจริญ
๔ นางสาวธัญญาภร จีนป่อง
๕ นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์
๖ นางสาวสุภาวดี วาระดี
๗ นายพัฒนพงค์ นกเอี้ยงทอง
๘ นายรุจ บุญชัย
๙ นางสาวสุพรรณี พลายสี
๑๐ นายประเสริฐ หว่างจิตร
๑๑ นางสาววีนา ปัญญาณธรรม
๑๒ นายบุญธรรม กลิ่นสน
๑๓ นางสาวกนกอร พราหมณ์ชื่น
๑๔ นายคมศักดิ์ สังขนิมิตร
๑๕ นางสาวณัฐยา ทองมาก
๑๖ นางสุพิศ ชุ่มจิตต์
๑๗ นางสาวฉวีวรรณ มะพุก
๑๘ นายสมบัติ ทองเจิม
๑๙ นายสุรพล นวลพลอย
๒๐ นางสาวสมพร ราญไพร
๒๑ นางสาวสิริพรรณ สดใส
๒๒ นางสาวกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม
๒๓ นายประกอบ เทศกลั่น
๒๔ นางสาวสราลี ทองมา
๒๕ นายนพดล สุขศรี
๒๖ นางสาวพรสุดา ชูศรี
๒๗ นางสาวสุรีรัตน์ มีอยู่
๒๘ นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ

ตาแหน่ง
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
แพทย์แผนไทย
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สสอ.แก่งกระจาน
สสอ.แก่งกระจาน
สสอ.แก่งกระจาน
สสอ.แก่งกระจาน
สสอ.แก่งกระจาน
สสอ.แก่งกระจาน
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
รพ.สต.บ้านซ่อง
รพ.สต.บ้านซ่อง
รพ.สต.บ้านท่าเรือ
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง
รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง
รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
รพ.สต.สองพี่น้อง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานได้เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑. งาน “เทศกาลกินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน” ครั้งที่ ๑๔ ประจาปี ๒๕๖๑ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอาเภอ
แก่งกระจาน สิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องร่วมคือ การอยู่เวรรักษาพยาบาล
๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตาบลแก่งกระจาน คนใหม่ คือ นายเจษฎา นุชพันธ์
(ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) และกานันตาบลแก่งกระจาน คนใหม่ คือ
นายพิพัฒน์ สุขอยู่ (ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)
๓. การดาเนินโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นวาระแห่งชาติ
และถ้ามีการเปิดรับสมัครใหม่ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสมัครเป็นจิตอาสา
๔. การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑–๒ บ้านโป่งลึก–บางกลอย ตาบลห้วยแม่เพรียง อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
๕. มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ได้จัดทา
โครงการรวมใจภักดิ์ รักสมเด็จพระนางเจ้าฯ ปี ๒๕๖๑ โดยกาหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านร่วมใจพัฒนา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖. ขอขอบคุณ รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง ในการจัดสถานที่ประชุมในวันนี้ และเรื่องการ
ตรวจฟาร์มสุกร ณ บ้านเขากลิ้ง
๗. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรม ๑ ปี มีแค่ ๔ ครั้ง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
๘. การเบิกค่าเดินทางไปราชการ แบบการเขียนแทนใบเสร็จรับเงินคือ แบบ บก ๑๑๑
๙. คาสั่งการมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีคนใหม่ คือ
ตามคาสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ ๑๙๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๐. การประกวดหมู่บ้านต้นแบบลดโรค
๑๑. เรื่อง รพ.สต.ติดดาว ทั้ง ๓ แห่ง (รพ.สต.บ้านซ่อง , รพ.สต.บ้านม่คะเมย, รพ.สต.
บ้านเขากลิ้ง) ด้านแผนงบค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งจากงานต่างๆ เพื่อทราบและดาเนินการ
นายไพทูรฯ สสอ.แก่งกระจาน ๑. โครงการหมอชวนวิ่ง วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในส่วนของ
คปสอ.แก่งกระจาน ๒ จุด คือ จุดที่ ๑ ปั้มแก๊สพอเพียง ขอเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน ๓๐ คน
ขอให้ใส่เสื้อหมอชวนวิ่งโดยพร้อมกันเวลา ๑๐.๐๐ น. จะเริ่มวิ่งเวลา ๑๐.๕๕ – ๑๑.๔๐ น. เวลาที่
ใช้วิ่งประมาณ ๔๕ นาที ระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร จนถึงร้านแสงเสน่ห์เฟอร์นิเจอร์ และจุดที่ ๒
ขอเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน ๑๐ คน พร้อมกัน เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
๒. โครงการ ๑๐๐ ปี หมออนามัยกับแนวทางการดาเนินงาน ๒ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี (โครงการออกกาลังกาย)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภาพรวมอาเภอแก่งกระจาน จัดพร้อมกันในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ศาลาประชาคมอาเภอแก่งกระจาน เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป เป้าหมายเจ้าหน้าที่ทุกคน และ
ประชาชน รพ.สต.ละ ๓๐ คน
๒) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ ภาพรวมอาเภอแก่งกระจาน พร้อมกันในวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมอาเภอแก่งกระจาน เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.
๓. ตัวชี้วัด QOF และ ตัวชี้วัด PA/KPI กับแนวทางการดาเนินงานตามไตรมาสแรก
๔. การกรอกแบบประเมินความสุขของบุคลากร (Happinometer)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านหน้าเว็บไซต์ สสจ.เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ครอบคลุมทุกประเภททั้งข้าราชการ, พกส., พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว (ยกเว้นจ้างเหมาและรายคาบ) โดยแจ้งรายชื่อ Admin การใช้แบบสารวจคุณภาพชีวิต
ความสุข และความผูกพันในองค์กร เรียบร้อยแล้ว
๕. รพ.แก่งกระจาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังขับเคลื่อนสู่
โรงพยาบาลรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) และ รพ.สต.ติดดาว
เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๒ รุ่น ณ สวนเพชร รีสอร์ท
ได้แก่
- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ลาดับ
รพ.สต./สอ.
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
๑ สสอ.แก่งกระจาน
นายสุขประเสริฐ ทับสี
นายสุขประเสริฐ ทับสี
นายสมศักดิ์ คิดอยู่
นายไพทูร ศิลปศร
นายทัชชกร รุ่งเจริญ
นางสาวธัญญาภร จีนป่อง
นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์
นางสาวสุภาวดี วาระดี
๒ รพ.สต.บ้านซ่อง
นางสาวกมลทิพย์ แย้มกล่า
นางสุพิศ ชุ่มจิตต์
นางสาวจันทิมา ขลิบสี
นางสาวฉวีวรรณ มะพุก
นางสาวกรณรุ่ง แก้วเพชร
๓ รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง
นางศรีจันทรา จันทร์ช่วง
นางสาวกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม
นายประกอบ เทศกลั่น
๔ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง นางสาวกาญจนา เม่งพัด
นายสุรพล นวลพลอย
นางสาวสมพร ราญไพร
นายจิรานุวัฒน์ มีนุช
นางสาวสิริพรรณ สดใส
ลาดับ
รพ.สต./สอ.
รุ่นที่ ๑
รุ่นที่ ๒
๕ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
นางสาววีนา ปัญญาณธรรม
นายประเสริฐ หว่างจิตร
นางสาวอนงค์นาฏ เหมือนจันทร์ นายสมรรถพล จันทร์แสง
๖ รพ.สต.สองพี่น้อง
นางสาวปาณิศรา เท้งศิริ
นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ
นางกมลทิพย์ บุษราคัม
๗ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก นายนพดล สุขศรี
นางสาวสราลี ทองมา
นางสาวสุรีรัตน์ มีอยู่
นางสาวสุภาพร บุญเสริม
นางสาวพรสุดา ชูศรี
๘ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
นายพัฒนพงค์ นกเอี้ยงทอง
นางสาวสุพรรณี พรายสี

นายรุจ บุญชัย
นางสาวลักขณา อินทราพงษ์
นายณรงค์ ไม้แก้ว
นางสาวสาวิตรี อุทิศ
นางสาวเรวดี พรานไพร
นางสาวธันยา ผิวผ่อง
๙ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
นายบุญธรรม กลิ่นสน
นายปฐมพร บัวลาด
นางสาวกนกอร พราหมณ์ชื่น
นางศศิธร บัวลาด
นายคมศักดิ์ สังขนิมิตร
นางสาวณัฐยา ทองมาก
๑๐ รพ.สต.บ้านท่าเรือ
นางสาวกนกวรรณ ทองมาก
นายสมบัติ ทองเจิม
นางสาวสุธาทิพย์ แจ้งเรือง
นายแสงอรุณ เชื่อมชิต
๖. การจัดทาแผนปฏิบัติการฯ หาก รพ.สต.จัดทาแผนฯแล้วขอให้ส่งไฟล์ให้
ทาง สสอ.ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อจะได้ส่งแผนฯให้ สสจ.พบ.อนุมัติ และแผนกองทุนตาบล
หาก รพ.สต. ดาเนินการจัดทาโครงการฯ ไม่ถูกต้อง จะช่วยปรับเปลี่ยนและแก้ไขให้
๗. โครงการ Long Term Care ครอบคลุมทุกตาบล จัดทาร่างแสดงความจานง
ขอร่วมกองทุนให้ อบต. พิมพ์ส่ง สปสช. เหลือ ๔ ตาบล เร่งดาเนินการด้วย
๘. การทาแผนเงินบารุง และการจัดทารายงานการเงิน
๙. การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๒ (รพ.สต.บ้านแม่คะเมย , รพ.สต.บ้านซ่อง
และ รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง) เน้นคุณภาพ ลดปริมาณ ผู้นิเทศ
๑๐. คาสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ ๑๙๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง การมอบอานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอาเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตามผนวก จ.ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ตามข้อ ๓.๓ การมอบ
อานาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มีอานาจอนุมัติ การสั่งซื้อ
สั่งจ้าง รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น
๑๐.๑ สาธารณสุขอาเภอ
๑) การซื้อหรือจ้าง และอานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
๑.๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒) วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒) งานจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีวงเงินครั้งละ
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
คือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผอ.รพ.สต..............)
๑) การซื้อหรือจ้าง และอานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
๑.๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๒) วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๓) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒) งานจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีวงเงินครั้งละ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐.๓ หนังสือจะต้อง เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผอ.รพ.สต..) และ
ก่อนอนุมัติจ่ายให้ส่งมายัง สสอ. เพื่อตรวจสอบก่อนการอนุมัติจ่ายเงิน
๑๐.๔ การตรวจรับพัสดุ ขอเสนอให้ประธานโซน เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
๑๐.๕ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่(งานพัสดุ) รวมถึง
จ้าหน้าที่การเงินของ สสอ/รพ.สต.ทุกแห่งใหม่ ได้แก่
๑) หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หน่วยงาน
สสอ.แก่งกระจาน
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
รพ.สต.สองพี่น้อง
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
รพ.สต.บ้านท่าเรือ

ลาดับ หน่วยงาน
๘
๙
๑๐

รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง
รพ.สต.บ้านซ่อง
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

นายไพทูร ศิลปศร

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพรรณี พรายสี

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวสาวิตรี อุทิศ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

เจ้าหน้าที่

นายปฐมพร บัวลาด

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายคมศักดิ์ สังขนิมิตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่

นายนพดล สุขศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวสุรีรัตน์ มีอยู่

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่

นายทัชชกร รุ่งเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางกมลทิพย์ บุษราคัม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เจ้าหน้าที่

นายสมรรถพล จันทร์แสง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวอนงค์นาฏ เหมือนจันทร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกวรรณ ทองมาก

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายแสงอรุณ เชื่อมชิต

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

นายสมศักดิ์ คิดอยู่

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายประกอบ เทศกลั่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่

นางสาวกมลทิพย์ แย้มกล่า

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นางสาวฉวีวรรณ มะพุก

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่

นางสาวกาญจนา เม่งพัด

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายจิรานุวัฒน์ มีนุช

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หน่วยงาน
สสอ.แก่งกระจาน
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
รพ.สต.สองพี่น้อง
รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
รพ.สต.บ้านท่าเรือ
รพ.สต.บ้านเขากลิ้ง
รพ.สต.บ้านซ่อง
รพ.สต.บ้านมะขามโพรง

๒) รายชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน
ชื่อ – สกุล
นายบุญธรรม กลิ่นสน
นางสาวลักขณา อินทราพงษ์
นางสาวกนกอร พราหมณ์ชื่น
นางสาวพรสุดา ชูศรี
นางสาวปาณิศรา เท้งศิริ
นางสาววีนา ปัญญาณธรรม
นางสาวสุธาทิพย์ แจ้งเรือง
นางศรีจันทรา จันทร์ช่วง
นางสาวจันทิมา ขลิบสี
นางสาวกาญจนา เม่งพัด

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

๑๑. การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑–๒ บ้านโป่งลึก–บางกลอย ตาบลห้วยแม่เพรียง อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทีมชายขึ้นไปช่วยจัดเตรียมในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ได้แก่
๑) นายนพดล สุขศรี
รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
๒) นายณัฐพัชร์ รุ่งเจริญ
รพ.สต.สองพี่น้อง
๓) นายคมศักดิ์ สังขนิมิตร
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
๔) นายปฐมพร บัวลาด
รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง
๕) นายสมรรถพล จันทร์แสง รพ.สต.บ้านแม่คะเมย
๖) นายทัชชกร รุ่งเจริญ
สสอ.แก่งกระจาน
๗) นางสาวกมลทิพย์ แย้มกล่า รพ.สต.บ้านซ่อง
๘) นางสาวจันทิมา ขลิบสี
รพ.สต.บ้านซ่อง
๑๒. มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ได้จัดทา
โครงการรวมใจภักดิ์ รักสมเด็จพระนางเจ้าฯ ปี ๒๕๖๑ ได้กาหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านร่วมใจพัฒนา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อตระหนักถึงพิษภัยของการใช้สารเคมี
ในกลุ่มเกษตรกร การเสริมสร้างคุณธรรม ความพอเพียงและจิตอาสาในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่ยั่งยืน ขอให้เจ้าหน้าที่ทีมชายขึ้นไปช่วยจัดเตรียมในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป้าหมาย
๑๐๐ คน และวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอให้ ผอ.สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ เชิญกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมที่โรงพยาบาลแก่งกระจาน
๑๓. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปดารงตาแหน่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านมะขามโพรง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลฯ กาหนดที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี บัดนี้เป็น
ต้นไป ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๑๔ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข กาหนดเยี่ยมบ้านในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ที่ตาบลวังจันทร์ และเชิญ อบต.เข้ามาร่วมด้วย และครั้งต่อไปเป็นตาบลสองพี่น้องและตาบลป่าเด็ง
นายทัชชกรฯ สสอ.แก่งกระจาน ๑. ขอรายงานผลการดาเนินงานวัคซีน dT
๒. สถานการณ์ไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑

๓. สอบถามเยี่ยมการติดตามผู้ป่วย TB
๔. สถานการณ์โรคหัดอาเภอแก่งกระจาน
๕. ผลการดาเนินงานควบคุมโรคยอดเยี่ยม ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
ลาดับที่ ๑ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก
ลาดับที่ ๒ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง และ รพ.สต.บ้านท่าเรือ
ลาดับที่ ๓ รพ.สต.บ้านสองพี่น้อง
น.ส.สุภาวดีฯ สสอ.แก่งกระจาน ๑. สารวจผู้พิการในพื้นที่ ใช้เกณฑ์ของสาธารณสุขไม่ใช่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล (อบต.) และผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล
๒. งานส่งเสริมสุขภาพ ๒ เรื่อง ได้แก่
๑) การฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ภาพรวมของอาเภอผ่านเกณฑ์
แต่แยกรายอาเภอ ยังมีราย รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ช่วยติดตามการทางานให้ครอบคลุม
ตามเกณฑ์ เพราะจะได้เงินจัดสรรทั้ง QOF และ Free schedule
๒) การคัดกรองพัฒนาการ ให้ตรวจสอบเป้าหมายใน Data Exchange
และ Eh และติดตามความครอบคลุมและเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าให้มากระตุ้นซ้า ภายใน ๓๐ วัน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพิ่มเติมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA
นาย ไพทูร ขออนุญาตทบทวน คู่มือและมาตรการหรือแนวทางที่ใช้เป็นแนวทางของสสอ.และรพ.สต. ในปัจจุบัน ตามกลุ่ม
หรือหมวดงานต่างๆ ดังนี้
งานบริหารทั่วไป ในด้านการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จะคู่มือหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ ๑.คาสั่ง สสอ.ที่ ๕๕-๒๕๖๒ เรื่องมอบหมาย

๒. Flow Chart e-GP ๓. การกาหนดระเบียบเอื้อประโยชน์เจ้าหน้าที่ ๔. คู่มือ e-domation
๕. คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖. แนวปฏิบัติตามพรบ.ซื้อจ้าง กม.วินัยเพชรบุรี
๗. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘. การทาลายหนังสือราชการ
๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐. หนังสือสั่งการ ว.๑๑๙ ๑๑. หนังสือสั่งการ ว.๑๗๘ การจัดหาน้ามันเชื้อเพลิง/บัตรเติมน้ามันรถราชการ (Fleet
Card)
๑๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุง พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ กสธ. เงินเชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค พ.ศ. ๒๕๖๑ และเงินเรี่ยไร
ในด้านการเงินและการบัญชี ก็ให้ศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบเงินบารุงใหม่ล่าสุดและระเบียบเงินบริจาค
๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในด้านระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ นั้น น้องคีย์ข้อมูลต้องศึกษามาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม ตามคู่มือฯ
๑. คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
ในด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและงานระบาดวิทยา พื้นที่แก่งกระจาน มีปัญหาไข้เลือดออก/วัณโรค ก็จะใช้
คู่มือและมาตรการตามนโยบาย ที่สั่งการมา ดังนี้
๑. คาแนะนาการเดินทางป้องกันไวรัส โควิด-19
๒. มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก ๓-๓-๑
๓. คู่มือการจัดการโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ
๔. คู่มือการคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
๕. แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT ระดับตาบล

๖. หนังสือไข้เลือดออก (สาหรับประชาชน)
๗. แผนปฏิบัติงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี ๒๕๖๒
ในด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ รพ.สต. ปัจจุบัน ใช้เกณฑ์การประเมินติดดาว ให้ดาวน์โหลดไว้ศึกษาและ
พัฒนา ตาม ๑. คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๒
สาหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี ๒๕๖๒
งานควบคุมป้องกันโรคเรื้องรัง งาน NCD มีคู่มือและแนวทาง
๑. คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
๒. คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
๓. แนวทางการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ของโรงพยาบาลวังสะพุง
๔. คู่มือการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ_สมองฯ
๕. แนวทางการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
ของงานระบบสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน
๑. คู่มือจัดตั้ง หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
๒. คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพ ๓. คู่มือ อสค. และ อสค.ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๔. แบบคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
ในส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค ใช้แนวทางตามพ.ร.บ. เน้น โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
๑. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นของ CPG เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ถือเป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติและเป็นไปตามเกณฑ์ รพ.
สต.ติดดาว ซึ่งของ เครือข่ายอาเภอแก่งกระจาน ได้ร่วมกันจัดทาก็จะมีในส่วนของ CPG งานอนามัยแม่และเด็ก และ
CPG งาน NCD
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
ผู้จดรายงานการประชุม

ลงชื่อ...........................................................
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุมรายงานการประชุม
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๗๑๘
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงานผลการประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) กาหนดให้หน่วยงาน กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิ บัติ ง านของเจ้าหน้ าที่ต ามคู่ มือหรือมาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน (EB ๒๕) นั้ น สานั กงานสาธารณสุ ขอ าเภอแก่ ง
กระจาน ได้ ป ระชุ ม คณะท างานจั ด ท าคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ องประชุ ม โรงพยาบาลส่ง เสริม สุขภาพตาบลบ้านเขากลิ้ง อาเภอแก่ ง
กระจาน เรีย บร้อ ยแล้ ว จึง ได้ จั ดท ารายงานผลการประชุ มคณะท างานจั ด ท าคู่ มือ หรือ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมเผยแพร่และส่ง สาเนารายงานการประชุมให้ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งทราบถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบดาเนินการและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ต่อไป
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ
- อนุญาตเผยแพร่

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ๑. รายงานขอรายงานผลการประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้
มีการประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการการประชุมคณะทางาน
จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผูอ้ นุมัติรับรอง

(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่.๑๔..เดือน พฤศจิกายน....พ.ศ. ๒๕๖๒........

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่.๑๔..เดือน พฤศจิกายน....พ.ศ. ๒๕๖๒........
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่.๑๔..เดือน พฤศจิกายน....พ.ศ. ๒๕๖๒........

