
  

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2564 
ครั้งที่  2/2564 

วันที่ 4 กุมภาพนัธ2์564 
ณ  ห้องประชมุ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 1.นายธนเสฏฐ์  สายยาโน สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
2.นางจรรยา    เชื้อหมอ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
3.นายสมพิศ  วิชัยต๊ะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
4.นางจิรานุช    ชนกนาถวด ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5.นางดาวรุ่ง  งามสม    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
6.นางสาวพิชญา  อายุยืน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
7.นางสาวทิพยรัตน ์ กันทะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
8.นางศรินทร์ทิพย์         ทิพย์ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
9.นางสาวอักษราภัค       ค าเขียว  เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นายจิระศักดิ์  ไชยเชิด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. นางสาวแววดาว      มงคล     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
12. นายประสิทธิ ์ คนสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
13.นางริณนาร ์          บุญทน              เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

14. นางสาวพักตร์ทิวา    คนสูง     นักวิชาการสาธารณสุข 
15. นางจิรพา              จันทร์ส าเร็จ   นักวิชาการสาธารณสุข 
16. นางวันเพ็ญ  วิสุทธิจินดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
17. นางธันวา       ฑีฆาวงค์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18.นางปาริชาต      วิชัยต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
19 นางยุพิน  อายุยืน  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
20.นางสมพร  สุขขา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
21.นางสุพรรณ์  จันทร์ผง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
22.นางแสงนาย  ดอนดง  ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
23.นางนารีรัตน ์ สมควร  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
24.นางอังคนา  สมควร  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
25.นายวริทธิ์ธร  อุนันตา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายธนเสฏฐ์ สายยาโนสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประธานในที่ประชุม  เปิดประชุมตาระเบียบวาระดังนี ้
เรื่องก่อนเข้าวาระประชุม 
 ประธานในที่ประชุมน าสวดมนตก์่อนการประชุม 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องจากที่ประชุมจังหวัด, อ าเภอ 
1. ประชุมกวป.แจ้งเรื่อง รองผู้ว่าราชการคนใหม่ย้ายมาจากสุโขทัย นายแพทย์สาธารณสุขแจ้งเรื่องโควิด สรุปผล

การประชุมเขตเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลเสนอการปฏิรูปเขตสุขภาพที่จะมีการปรับปรุงระบบข้อมูลการพัฒนาการปรับการ
บริหารจัดการระดับเขต โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติจะมีการขับเคลื่อนอยู่ 11 เรื่อง มีการบริหารภาครัฐสู่ระบบดิจิ ตอลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

2. แจ้งเรื่องระบาดวิทยามกีารเกิดโรคพิษสุนขับ้าที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ผลการด าเนินงานTB กลุ่ม Activeกับ
กลุ่ม Passive ของอ าเภอบ้านหลวงจะอยู่ที่ 47 น้อยมากกลุ่ม Active มี86 ต้องได้ 100% กลุ่มActiveจะเป็นกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพมีเจ้าหน้าที่ท่านไหนที่ยังไม่ตรวจสุขภาพ งานTB โรงพยาบาลต้องมีกลุ่มActive กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น
DM ต้องบันทึกใหม่ กลุ่มPassiveจะเป็นกลุ่มDM ของอ าเภอบ้านหลวงยังมีข้อมูลน้อยยังไม่ครอบคลุมเป้าหมายร้อยละ
85 ค้นหาและขึ้นทะเบียนของอ าเภอบ้านหลวงอยู่ที่ร้อยละ5.6 ต้องมาคุยกันในการคัดกรองTB 

3.สถานการณ์โควิดที่พบคือ700-800คน เป็นการตรวจแบบเชิงรุกในจังหวัดสมุทรสาคร 12,000 คน ในส่วน
จังหวัดน่านพบที่อ าเภอนาหมื่น สิ่งส าคัญให้ไปดูประกาศฉบับที่4และ5 เป็นการผ่อนคลายผ่อนปรนนโยบาย ฉบับที่4 คือ
ยกเลิกประกาศฉบับก่อนก าหนดพื้นที่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่เฝ้าระวังจะอยู่ในกลุ่มสีเขียวแต่ในส่วนนั้นจะมีเนื้อหาส าคัญ
การแจ้งการประกอบการจัดงานหรือกิจกรรม 101ขึ้นไปถึง500คนให้ขออนุญาตจัดงานที่สาธารณสุขอ าเภอโดย
สาธารณสุขเป็นเลขา เสนอความเห็นให้โดยนายอ าเภออนุญาต เกิน501 ขึ้นไปโดยนายแพทย์สาธารณสุข โดยการ
ประชุม กวป.คือย้ าว่าถ้าเสนอนายแพทย์สาธารณสุข 501 คนขึ้นไปต้องมีความเห็นของนายอ าเภอลงไปด้วยเห็นควรให้
จัดงานหรือไม่ส่วนใหญ่ไม่มีความเห็นของนายอ าเภอ ส่วนที่ต่ ากว่า100คน ไม่ต้องแจ้งไม่ต้องขออนุญาตแต่ฝากพื้นที่แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน ก านันไปก ากับเคร่งครัดเรื่องมาตรการ งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ต้องมีมาตรการเหมือนเดิม ใส่แมสมีจุดล้างมือ 
จุดคัดกรองทางเข้าทางออกทางเดียว ใช้แอปไทยชนะหรือมีสมุดให้ลงข้อมูลต้องเข้มงวดเหมือนเดิม เน้นย้ าเรื่องการจัด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประกาศไม่ได้ห้ามแต่ต้องขอความร่วมมือ นโยบายนพ.สสจ.ย้ าว่าเจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่าง 
ฉบับที่ 5 ประกาศจะมี 3 กลุ่มที่ต้องกักตัว 14 วันคือ จังหวัดสมุทรสาคร 2 คือกลุ่ม4 จังหวัด รายงานตัวทุก 3 วัน กลุ่ม
ที่ 3 คือ20 จังหวัดรายงานตัวทุก 7 วันเน้นย้ าจังหวัดสมุทรสาคร ในรายงานการสุ่มตรวจอ าเภอบ้านหลวงเป็นศูนย์เป็น
อ าเภอเดียวที่เป็นศูนย์หมด นายแพทย์สสจ.เน้นย้ าปฏิบัติตามDMHT มีแอปไทยชนะและหมอชนะกับการประเมินการใส่
แมส 

4. เรื่องการปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรมของ รพ.สต.บ้านฟ้าจะไม่เอาคือให้มาเฉพาะครุภัณฑ์ห้อง
ทันตกรรมท าเองหมด ได้แจ้งในที่ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอว่ารพ.สต.บ้านฟ้าจะไม่เอา ของ รพ.สต.สวดให้ช่า งมา
ประมาณการแล้ว 
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5. เรื่องจากประชุมอ าเภอ แจ้งเรื่องพัฒนาการอ าเภอย้ายมาใหม่ทั้ง 3 คน  แจ้งเรื่องไฟป่าและหมอกควันอ าเภอ

บ้านหลวงอ าเภอเดียวที่ไม่มีรายงานไฟป่าและหมอกควันอ าเภออื่นๆ จุดHot spotโคกหนองนาโมเดลมี 2 แห่ง มีต าบล
บ้านพ้ีและต าบลบ้านฟ้า  

6. งานกาชาดจังหวัดน่านจัดวันที่ 5- 14 มีนาคม 2564 มีการจัดบูทของอ าเภอ ประกวดนักร้องประกวดธิดา
ดอย ประกวดนางสาวน่าน จะมีสลากกาชาด 

7. นายอ าเภอฝากเรื่องของการเฝ้าระวังสถานที่ราชการให้เฝ้าระวังความปลอดภัยหากมีการท าลายสถานที่ให้
แจ้งทางอ าเภอหรือสภ.บ้านหลวง  

8. แผนการเงินการคลัง รพ.สต.แต่ละแห่งต้องมีแผนการเงินการคลังรวมทั้งสสอ.ด้วยต้องมีแผนการกระท าทุก
อย่างต้องหลังจากแผนอนุมัติ 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  1/ 2564 
                        รับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระที่  3  ติดตามรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/ 2564 

-  
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและเสนอเพื่อพิจารณา 
กลุ่มงานบริหาร (คุณจรรยา เชื้อหมอ) 

1. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของสหกรณ์อมทรัพย์ที่คัดเลือกไปคือนายสมพิศ วิชัยต๊ะ ผู้แทน 
ประชุมที่ โรงแรมดิเอ็มเพส เวลา 08.30-12.00น สืบเนื่องจากการประชุม เชิญสมาชิกสหกรณ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ รพ.
บ้านหลวง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-15.30น. 

2. ก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเปน็กรณีพิเศษจาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านก าหนดให้เป็นวันหยุด 
ราชการประจ าภูมิภาคก าหนดวันที่ 12 ก.พ.2564 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ 12 เม.ย 2564  วันที่27 ก.ค.2564 วันที่ 
24 ก.ย.2564เป็นวันหยุดกรณีพิเศษและก าหนดวันหยุดราชการประจ าภาคเหนือวันที่ 26 มี.ค 2564 เป็น
วันหยุดราชการประจ าภาคประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปี แจ้งเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชจากวันจันทร์ที่   25 
ต.ค.2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ต.ค 2564 

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ของ พกส.ฝากให้เจ้าหน้าที่ ที่เข้า 
ร่วมประชุมไปแจ้งให้ พกส.ว่าสิทธิในการลาของประเภทต่างๆมีการแก้ไข 8 ข้อ เอกสารรายละเอียดส่งไฟล์ให้ทางไลน ์

4. การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี 
ผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ตามรายละเอียดที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
www.ssobanluang.com 
 
มติที่ประชุม เห็นควรปฏิบัติตามรายละเอียดแนบท้าย 
 
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (คุณพิชญา  อายุยืน) 

1. สถานการณ์การระบาด เสริมเรื่องวัณโรคภาพรวมระดับอ าเภอดูเป็นรายสถานบริการ รพ.สต.บ้านนาวีถ้าเป็น 
                                                                                                              3/กลุ่ม............ 

http://www.ssobanluang.com/
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กลุ่มActiveจะมีกลุ่มผู้สัมผัสย้อนหลัง 7 คน ผู้ติดสุรา 1 คน กลุ่มPassitveมDีM 1คน ผู้สูงอายุ 9 คนติดตามรายชื่อว่า
ขาดใคร รพ.สต.บ้านฟ้า ขาดผู้สัมผัสย้อนหลัง 2 คน 60ปี BMIน้อย 1 คน 60ปี นอกเหนือจากนั้น 9 คน รพ.สต.บ้านพ้ี
ขาดผู้สัมผัสย้อนหลัง 1 คน ตดิสุรา 2 คน กลุ่มHypertension DM 2 คน กลุ่มผู้สูงอายุข้อ 2.4 10 คน    รพ.สต.สวด 
ขาดผู้สัมผัสย้อนหลัง 1 คน CKD 1 คน ติดสุรา 65 คน กลุ่มDM 1 คนHypertension 4 คน กลุม่ผู้สูงอายุ 19 คน ให้
แต่ละ รพ.สต.ติดตามด้วย 

2. ก าชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ปฏิบัติตามมาตรการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัดโดยการรักษาระยะห่างสวมใส่หน้ากากล้างมือ
ตรวจวัดอุณหภูมิกักกันตนเองใช้หมอชนะและไทยชนะ งดและการเดินทางออกเขตจังหวัด กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแสดง
เหตุผลหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งคัดกรองการปฏิบัติการป้องกันโรคจะมีรายละเอียดแจ้งก าหนดต่างๆจะส่ง
ไฟลไ์ปทางไลน์ 

3. ขอให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบส ารวจออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด19 ระลอกใหม่ จะมีการเฝ้า 
ระวังทุกเดือนตั้งแต่เดือน ต.ค–มิ.ย 64 จะเป็นระยะเวลาตรวจสอบแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงสิ้นเดือน ถึงระยะเวลา
ที่ให้ตอบแบบสอบถามเดือนละ 1 ครั้ง ขอให้ส่งลิงค์ให้ อสม.แต่ละพื้นทีต่อบให้ด้วย 

4. มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด มาตรการส าหรับสถาน 
ประกอบการว่าสถานประกอบการมีอะไรบ้างจะส่งไฟล์เข้ากลุ่มไลน์อีกครั้ง 

5. การออกเอกสารรับรองความจ าเป็นส าหรับบุคคลที่มีความจ าเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุม 
สูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด เพิ่มเติมส าหรับคนที่จะไปในเขตควบคุมพิเศษผู้ที่จะเซ็นอนุมัติคือนายอ าเภอ 

6. ติดตามความก้าวหน้าการจัดบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดตามเรื่องของทันตกรรม 
ผู้มีสิทธิประกนัสังคมจะมีแบบรายงานจะส่งแบบฟอร์มให้ไปกรอกด้วย 

7. ขอเชิญส่งคลิปวิดีโอประกวดคลิปสร้างสรรค์หัวข้องเรื่องบริการแก่คนไทยทุกครอบครัวจากหมอประจ าตัว 3  
คน จากนโยบายของครอบครัวใครมีความเชี่ยวชาญเรื่องการท าคลิปวิดีโอส่งคลิปประกวดภายในวันที่ 28 ก.พ.2564 

8. ซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการเข้ารับบริการลงสิทธิบัตรทองจะ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติจะส่งไฟล์ให้ทางไลน ์

9. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิป2ี564ขอเปลีย่นหน่วยบริการปฐม 
ภูมิให้ส่งการแก้ไขในการเปลีย่นแปลงจะส่ง รพ.สต.สวด 

10. แจ้งการเปลี่ยนแปลงการนิเทศงานคปสอ.จังหวัดน่าน จะเลื่อนไปเป็นวันที่ 11 มีนาคม 2564 ภาคบ่ายเป็น 
รพ.สต.บ้านฟ้าเหมือนเดิม 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (คุณวันเพ็ญ  วสิุทธิจนิดา) 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจัดสรรงบประมาณโครงการให้ความรูก้ลุ่มพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรัง(NCD) จังหวัดน่าน ปี2564 จัดสรรมาให้ รพ.บ้านหลวงและ สสอ.บ้านหลวง ของอ าเภอบ้านหลวงได้งบประมาณ
มา 5,000 บาท จะมีพื้นที่ด าเนินงานคือวัดบ าเพ็ญบุญ บ้านนาวีวัดดอนชัย บ้านฟ้า วัดฟ้าสวรรค์ บ้านพี้วัดบ้านพี้ บ้าน
สวดวัดหลวง มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 14 ท่าน จะเชิญผูร้ับผิดชอบงานมาคุยรายละเอียดอีกครั้ง จะต้องมีการอบรม 35 
ชม.จะนัดประชุม 17 ก.พ 2564 
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2. จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วมจังหวัดน่าน ปี 2564 

อ าเภอบ้านหลวงมี 4 ศูนย์ โภชนากรเด็กเล็กงบประมาณ 17,600 บาทให้มีการด าเนินการเสร็จสิ้น 30 มิย.2564 นัด
คุยกนัวันที่ 17 ก.พ.64 

3. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกก าลังกายหรือลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิต 
สูงอ าเภอบ้านหลวง 40 คน งบประมาณจัดสรรมาแล้วให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค.2564 ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอร่วมกับโรงพยาบาล 8,000บาท เชิญผูร้ับผิดชอบงานประชุมกันอีกครั้ง 

4. การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารส่งรายละเอียดในไลน ์
5. ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมตรวจสุขภาพใจ MENTAL HEALTH CHECK-IN จะมีการด าเนินการ 

ในการดูแลสุขภาพจิตในยุคสถานการณ์โควดิซึ่งมีการประเมินในกลุม่ประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สัมผัสเสีย่งผู้
กักตัวรายละเอียดได้ส่งในไลน์แล้ว 

6. ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่างานประจ าปี 
หรือเทศกาลต่างๆของส่วนราชการหรืองานเอกชนมีภาพลักษณ์สญัญาลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้น ซึ่งมันเป็นการ
กระท าทีฝ่าฝนนมาตรา 31 แห่ง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จังหวัดน่านให้ใหเ้จ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นทีร่ะมัดระวังในการจัดเทศกาลต่างๆรายละเอียดได้ส่งในไลน์แล้ว 

7. สสจ.น่านส่งประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่องก าหนดแบบตามระเบียบกระทรวง 
สาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ.2563 ซึ่งบ้านหลวงได้มีการด าเนินการคุยกันหลายรอบแล้ว มีหมอ
พื้นบ้านส่งความจ านงมาขอรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน1 รายคือ พ่อวิชิต  ค าลือ เอกสารรายละเอียดได้ส่งในไลน์แล้ว 

8. เชิญอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับวิชาชีพ(ผ่านระบบออนไลน์) สามรถเข้าไปร่วมการ 
อบรมผ่านสื่อช่อง E-meeting Zoom ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์2564 เวลา08.30-16.30 น.รายละเอียดหนังสือได้
ส่งไปในไลน ์

9. แจ้งแนวทางการใช้ลูกประคบสมุนไพรในการท าหัตถการผู้ป่วยในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา2019 ของสถานบรกิารของรัฐสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้เลี่ยงมีความกังวนว่าวัสดุจะเสี่ยง
สัมผัสการติดเชื้อเช่นลูกประคบ รายละเอียดได้ส่งไปในไลน์แล้ว 

10. แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จะมี Flow chart ให้ทุกที่ประกอบการเป็นแนวทางการด าเนินงานเรื่องของ
ผู้สูงอายุ เอกสารรายละเอียดได้ส่งทางไลน์แล้ว 

11. แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บรายงานบริการฝากครรภ์การคลอดและการดูแลเด็กปฐมวยั(ก.2) สสจ.นา่นให้ท า 
แบบรายงานการให้บริการการคลอดการดุแลเด็กปฐมวัยเพื่อให้มีข้อมูลเฝ้าระวัง ก ากับติดตามคุณภาพบริการ 
รายละเอียดได้ส่งไปในไลน์แล้ว 

12. การประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ของผู้สูงอายุและการประเมินพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ จากการประชุมที่ 
ผ่านมา ส านักงานสาธารณสุขแจ้งมาว่าข้อมูลของอ าเภอบ้านหลวงยังได้น้อยข้อมูลยังไม่ค่อยขึ้น มีปญัหาในเรื่องการลง
โปรแกรมตอนนี้ได้แก้ไขเกือบหมดแล้ว 
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ระเบยีบวาระที่ 5 เสนอเพือ่พิจารณา 
 กลุ่มงานบรหิาร (คุณจรรยา  เชื้อหมอ) 

1. มีหนังสือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเกี่ยวกับห้องทันตกรรม 
ที่ขอมามี 2 แห่ง รพ.สต.บ้านฟ้า และรพ.สต.สวด ขอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุห้องทันตกรรม รพ.สต.ละ3 คน 
มติที่ประชุมให้ 1 นางจิรานุช ชนกนาถวดี 2. นางณัฐธิดา ศรีประเสรฐิ์ 3. นางศรินทรท์ิพย์  ทิพย์ปญัญาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสวด และให้ 1 นายสมพศิ วิชัยต๊ะ 2.นายเชิดกิติพงษ์  จันดี 
3.นายประสิทธิ์  คนสูง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฟ้า 
กลุ่มงานสนับสนนุวิชาการ (คุณพิชญา  อายุยืน) 

1. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 มติที่ประชุม รับเกณฑ์การประเมิน 
2. การขอรับการสนับสนุนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ป3899 นนทบุรี เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานของ รพ.สตบ้านนาวี 

มติที่ประชุม อนุมัติให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาวี น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ปิดการประชุมเวลา  12.00น. 
 
 
    ลงชื่อ                           ผู้บันทึกการประชุม            ลงชื่อ                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวอักษราภัค ค าเขียว)                (นางสาวพิชญา    อายุยืน) 
         เจ้าพนักงานธุรการ                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 
 
 


