
 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
ครั้งที่ 2 /2564 

วันที่ 1  มีนาคม  2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบัญญัติ อรรคศรีวร รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
2. นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
3. นายธวัชชัย  ปูอุตรี ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยไซ   
4. นางไพรินทร์ ปาละปิน ผอ.รพ.สต.ห้วยยาบ  
5. นางดรุณี มั่นใจวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นายด ารงค์เดช มั่นใจวงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
7. นางเฉลิมชนม์ ศิริวิบูรณ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ 

 1.แผนงาน/โครงการของรพ.สต.ทั้ง 2 แห่งที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพประจ าต าบล
อบต.ห้วยยาบได้รับการอนุมัติจากสสจ.แล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติโครงการจากสสจ.เพ่ือด าเนินการใน
พ้ืนที่  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

2.หนังสือจากศปท.สป.สธ.ขอให้ชะลอการจัดกิจกรรมเรี่ยไรที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจ านวนมากไปก่อน
เนื่องจากสถานการณ์การะบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เช่น การวิ่ง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.สสอ.ขอนัดเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ที่

สสอ.ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  
มติที่ประชุม รับทราบ 
4.สสจ.มีหนังสือแจ้งเวียนเรื่องประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานต่ า จึงแจ้งให้ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่งรับทราบและยึดตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว  โดย สสอจะมีหนังสือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง รพ.สต.อีกครั้ง เลขที่หนังสือ ลพ 0732/ว.096 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.สสจ.มีหนังสือแจ้งเวียน เลขท่ี ลพ.0032.05/ว.396 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อ้างถึงส าเนา

หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ. 0218.03/ว.560 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง
มาตรการการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยก าหนดมาตรการ 4 มาตรการส าคัญได้แก่ มาตรการการใช้รถ
ราชการ มาตรการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ
มาตรการการจัดหาพัสดุ ให้สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่งทราบมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิด
วินัยฯ ตามประกาศท่ีออกโดยส านักงานปลัดกระทรวง ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 



และให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการดังกล่าวในรูปแบบของ Google Form ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งหนังสือการสื่อสารเครือข่าสุขภาพปี 2564 ให้ 2 เล่ม
มอบให้รพ.สต.บ้านห้วยไซไว้เป็นแนวทางด าเนินงาน 1 เล่ม สสอ. 1 เล่ม 
 7.สภาการสาธารณสุขชุมชน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการเข้าอบรมโครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้ใน
การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2564 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครราชสีมาจากเดิมวันที่ 3-5 
มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 

8.งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ล าพูน มีหนังสือเวียนแจ้งข้อสั่งการผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เรื่องแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งบุคลากรทุกระดับในสักัดให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
9.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ล าพูนส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

บริการพยาบาล เครือข่ายบริการจังหวัดล าพูนปี 2564  ตามค าสั่งสสจ.ล าพูนที่ 025/2564 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้คณะกรรมการคือบุคลากรในสังกัดสสอ.บ้านธิคือ    พว.เฉลิมชนม์ ศิริวิบูรณ์ ใช้ใน การ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

10.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ล าพูนมีหนังสือแจ้งให้สสอ.รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวฃี้วัดที่ 63 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดรอบ 6 เดือน ประกอบด้วยการรายงาน
ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์กรของหมวด1-6 และผลการด าเนินการของตัวฃี้วัดหัวข้อ7.1-7.6 ตั้งแต่วันที่ 
15 กุมภาพันธ์- 2 เมษายน 2564 

11.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ล าพูนมีหนังสือแจ้งการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาวประจ าปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ 
 11.1 ให้เลื่อนการประเมินรพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอและจังหวัดไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19เข้าสู่ภาวะปกติโดยสสจ.ล าพูนจะแจ้งก าหนดการหรือรูปแบบการประเมินให้ทราบใน
ล าดับต่อไป 
 11.2 รพ.สต.รักษาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน(รพ.สต.ติดดาว)โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงหรือเครทอข่าย ใน
การให้ค าแนะน า การสนับสนุนทรัพยากรที่ขาดแคลนและการพัฒนาส่วนขาด 
 11.3 รพ.สต.ทุกแห่งด าเนินการบันทึกข้อมูลและประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ(http://gishealth.moph.go.th/pcu)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564โดยรพ.สต.
ทุกแห่งต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลและรับรองผลจากระดับอ าเภอ 
 11.4 รพ.สต.ทุกแงบันทึกผลการประเมินตนเองในไฟล์ excel แบบสรุปคะแนนการประเมินรพ.สต.ติด
ดาว ปี 2564 และรวบรวมสง่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์qualitylp88@gamil.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 
2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

       มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ไม่มีการแก้ไข 
 

http://gishealth.moph.go.th/pcu)ตั้งแต่บัดนี้
mailto:และรวบรวมส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์qualitylp88@gamil.com%20ภายใน


ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องเพ่ือทราบ  
 1.เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้ประเทศไทย กระทรวงฯและจังหวัดให้
สถานบริการทุกแห่งด าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว ดังนี้ 
 1.1 รณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ 
 1.2 ท ากิจกรรม Big cleaning week  
 1.3 กิจกรรมอื่นๆ 
โดยต้องมีการรายงานรูปแบบ one page ทุกวันให้สสจ. 
 2.จังหวัดแจ้งให้รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามมาตรฐานรพ.สต.ติดดาวและบันทึกผ่านทางระบบGIS 
Healthให้แล้วเสร็จภายใน 15 มีนาคม 2564 ในส่วนของทีมพัฒนารพ.สต.ระดับอ าเภอต้องประเมินและรับรอง
ผลการประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 
 3.สืบเนื่องจากการด าเนินงานรพ.สต.ติดดาว ในปี 2564 จ.ล าพูนแจ้งการประเมิน รพ.สต.บ้านห้วยไซ
และรพ.สต.ห้วยยาบจะreaccredit  ตามมาตรฐานใหม่ต้องมีค าสั่งทีมพ่ีเลี้ยงพัฒนารพ.สต.ติดดาว ทางสสอ.มีการ
ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยงในปี2562 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ลาออกและเกษียณอายุราชการ โดยทีมพ่ีเลี้ยงมี
แผนเข้าร่วมพัฒนารพ.สต.ห้วยไซและรพ.สต.ห้วยยาบในเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 และทีมประเมินของ
จังหวัดจะเยี่ยมประเมินเดือน พฤษภาคม 2564 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งจากหน่วยงาน  
  ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
                     นัดหมายประชุมเดือนเมษายน 2564 ครั้งต่อไปก าหนดวันนี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

                                            
 
 

        
ลงชือ.......................ผู้จดรายงานการประชุม      ลงชื่อ..............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสุจิตรา ปิ่นกุมภีร์)    นายบัญญัติ อรรคศรีวร  
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
     

 

 

 


