รายงานการประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
-------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายไพทูร ศิลปะศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒. นายสุรพล นวลพลอย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓. นายสมรรถพล จันทร์แสง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔. นายแสงอรุณ เชื่อมชิต
นักวิชาการสาธารณสุข
๕. นายคมศักดิ์ สังขนิมิต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖. นายปฐมพร บัวลาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
๗. นายนพดล สุขศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
๘. นางสาวกมลทิพย์ แย้มกล่า นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๙. นางสาวปาณิศรา เท้งศิริ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑๐. นายทัชชกร รุ่งเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๑. นางสาวสุภาวดี วาระดี
นักวิชาการสาธารณสุข
๑๒. นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ

ประธาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (นายไพทูร ศิลปศร)
ตาม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดที่ ๑๒ ด้านมาตรฐานและความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ EB ๒๕ หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ สสอ.ได้ท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานฯ เพื่ อจัดท าคู่มือ หรือกาหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่สามารถถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจะเป็นคู่มือหรือมาตรการที่มีอยู่
แล้ว แต่ยังถือใช้อยู่ หรือเป็นคู่มือจะคิดกันขึ้นใหม่ หรือเป็น CPG ก็ได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว ไม่มี เป็นการประชุมครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อการพิจารณา
นาย ไพทูร ขออนุญาตทบทวน คู่มือและมาตรการหรือแนวทางที่ใช้เป็นแนวทางของสสอ.และรพ.สต. ใน
ปัจจุบัน ตามกลุ่มหรือหมวดงานต่างๆ ดังนี้
งานบริห ารทั่วไป ในด้านการจั ดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จะคู่มือหรือระเบียบหรือหนังสื อสั่ งการให้
หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.หนั งสื อคณะกรรมการวินิ จฉัยปัญหาการจัดซื้อ ที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม
กาจัดงานและการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ
๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๑ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อนามันเชื้อเพลิง
๕. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการบันทึกโปรแกรม e-GP
๖. จะเป็น Flow Chart e-GP ที่ร่วมกันจัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการควบคุมภายใน
ในด้านการเงินและการบัญชี ก็ให้ศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบเงินบารุงใหม่ล่าสุดและระเบียบเงิน
บริจาค
๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๖๒
๒. ระเบี ย บกระทรวงสาธารณสุ ข ว่าด้ว ยเงินบริจาคและทรัพ ย์สิ น บริจาคของหน่ วยบริการ พ.ศ.
๒๕๖๑
ในด้านระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ นั้น น้องคีย์ข้อมูลต้องศึกษามาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม ตามคู่มือฯ
๑. คู่มือโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
ในด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและงานระบาดวิทยา พื้นที่แก่งกระจาน มีปัญหาไข้เลือดออก/วัณ
โรค ก็จะใช้คู่มือและมาตรการตามนโยบาย ที่สั่งการมา ดังนี้
๑. แนวทางการดาเนินงานเฝ้าระวังเหตูการณ์ของ SRRT เครือข่ายระดับตาบล
๒. มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก ๓-๓-๑
๓. คู่มือการจัดการโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ
๔. คู่มือการคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
๕. คู่มือการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สาหรับประชาชน
ในด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ รพ.สต. ปัจจุบัน ใช้เกณฑ์การประเมินติดดาว ให้ดาวน์โหลดไว้
ศึกษาและพัฒนา ตาม ๑. คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๒
สาหรับงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี ๒๕๖๒
งานควบคุมป้องกันโรคเรื้องรัง งาน NCD มีคู่มือและแนวทาง ๓ เรื่อง ถ้าจะเพิ่มเติมก็ได้
๑. คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
๒. คู่มือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
๓. แนวทางการการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ใช้ของโรงพยาบาลวังสะพุง เป็น
แบบได้เลย
ของงานสุขภาพภาคประชาชน จะเน้น การปฏิบัติงานของ อสค.และอสม. นักจัดการฯ
๑. คู่มือ อสค. ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๒. คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพ
๓. แนวทางและแบบคัดกรองผู้สูงอายุ สาหรับ อสม.
ในส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค ใช้แนวทางตามพ.ร.บ. เน้น โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
๑. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเด็นของ CPG เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน ถือเป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติและเป็นไปตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ซึ่งของ เครือข่ายอาเภอแก่งกระจาน ได้ร่วมกันจัดทาก็จะมีในส่วนของ CPG งานอนามัย
แม่และเด็ก และ CPG งาน NCD
หากที่ประชุม หรือคณะทางาน จะพิจารณาเพิ่มเติม คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ก็ได้ จะได้ใช้
เป็นแนวทางภาพรวมของอาเภอต่อไป
คู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ได้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะวางไว้ บ นเว็ ป ไซด์ ข องโรงพยาบาล
แก่ งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com และส่ งให้ ในกลุ่ ม ไลน์ สสอ.แก่ งกระจานและไลน์ ก ลุ่ ม
ผอ.รพ.สต.แก่งกระจาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
การนัดประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๒๐ น.
นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์
ผู้จดรายงานการประชุม/พิมพ์
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

นายไพทูร ศิลปศร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒/.....................................
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอรายงานผลการประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕) นั้น สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้ประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สานักงานสาธารณสุ ข อาเภอแก่ง
กระจาน เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทารายงานผลการประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ พร้ อ มเผยแพร่ แ ละส่ ง ส าเนารายงานการประชุ ม ให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งทราบถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบดาเนินการและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ต่อไป
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ๑. รายงานขอรายงานผลการประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มี
การประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการการประชุมคณะทางาน
จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัตริ ับรอง
(นายไพทูร ศิลปศร)
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่.๒๒..เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........
วันที่...๒๒....เดือน..มกราคม......พ.ศ..๒๕๖๒...
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่....๒๒...เดือน.มกราคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

