
รายงานผลการประชุมเพ่ือถ่ายทอดนโยบายรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ทอดบทเรียนการทำงาน ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลงานตามตัวชี้วัด 

ครั้งที ่ 1/๒๕๖6 
วันจันทร์  ที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง  จังหวัดพะเยา 
***************************************** 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค ์ เมือมูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
                                รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปง 

2. นายนพดล  ทิวาศิริ ผอ.รพ.สต.บ้านฝายแก้ว  ตำบลออย รพ.สต.บ้านฝายแก้ว ตำบลออย 
3. นางทิพธญา  เรือนคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านเลี้ยว ตำบลงิม 
4. นางประกาย  มาฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตำบลงิม 
5. นางสาวกัญญารัตน์  เมืองมลู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองบัว ตำบลงิม 
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ก้านดอกไม้  นักวิชาการสาธารณสุข                 รพ.สต.บ้านฝายแก้ว ตำบลออย 
7. นางปรียา ผดุงสิทธิเสรี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      รพ.สต.บ้านหนองบัวตำบลงิม 
8. นางสาวสุวณีย์ ใจวงค์   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   รพ.สต.ตำบลออย 

                            ตำบลออย 
9. นายรุ่งโรจน์ พันธ์ดี   ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   รพ.สต.บ้านหนองบัว ตำบลงิม 

         บ้านหนองบัวตำบลงิม 
10. นางสาวรัชนี วิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      รพ.สต.ตำบลงิม 
11. นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
12. นางสาวบงกช ศรีวิชัย   จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน        รพ.สต.ตำบลออย 
13. นายญาณวุฒิ มะโนชัย   จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน       รพ.สต.บ้านเลี้ยว ตำบลงิม 
14. นายนิวัฒน์ สุทธวงค์   พนักงานสุขภาพชุมชน                  สสช.บ้านทุ่งแต 
15. นางสาวชณัตฎา บุญชื่น   พนักงานสุขภาพชุมชน                    สสช.บ้านปางผักหม 
16. นางพจนา สนิท     จพ.งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน    รพ.สต.ตำบลงิม 
17. นายฐาปนวัฒน์ จันทร์แว่น  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
18. นางสาวเยาวลักษณ์ แสนวัน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
19. นางสาวมาลา จินะมอญ  พนักงานบริการ        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง 
20. นางสาวกัญยาณี สมจิตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.ตำบลออย 

 

 



เปิดการประชุม 09.00 น.  

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑  แนวทางการดำเนินงานของสาธารณสุขอำเภอปง  
 1.1.1  โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของ สสอ.    
และ รพ.สต. ตามมติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข  และอำนาจหน้าที่  
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 1.1.2  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพ่ือนำผลการประเมินมาพิจารณาความดีความชอบ 
 - มอบหมายผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (ด้านวิชาการ) และ จนท.สธ. ประจำสสอ.ปง ดำเนินการ เรื่องหลักเกณฑ์   
และวิธีการการประเมิน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเรื่องจากการประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 
๑.2.1  แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 

 (1)  นายผดุง  ทิพย์กุนะ   ตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปง   มาจาก ธนาคารออมสิน  สาขาแม่ใจ  
จังหวัดพะเยา   เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 (2)  นางสาวนารี  งามสม   ตำแหน่ง สรรพากรอำเภอปง   มาจากส่วนวางแผนและประเมินผล  กองบริหาร
ภาษีธุรกิจขนาดใหญ่  กรมสรรพากร  เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 1.๒.2 มอบหนังสือสำคัญ 

(1)  นายอุทัย  ทำดี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๗  ตำบลงิม 
(2)  นายทองศักดิ์  ปาระมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  หมู่ที่ ๗  ตำบลงิม 
(3)  นายเจนณรงค์  ดอกคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  หมู่ที่ ๒  ตำบลออย 

 1.2.๓  นอ.ปง แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ (นโยบาย ผวจ พะเยา) 
 (1)  การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ “สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่ามอง”ภูมิทัศน์  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   
ธงชาติ  มอบหมายให้มีผู้ดูแล 
 (2)  งานสารบรรณ  ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ 
 (3)  การดำเนินงานให้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และดำเนินการตามระยะเวลาที่แจ้ง 

 1.2.๔  การกำจัดขยะเปียกให้ได้  ร้อยละ ๑๐๐   ภายในวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  (ท้องถิ่นอำเภอปง) 
ดำเนินการใน  สถานที่ราชการ, อปท., ศพด. และทุกครัวเรือน   

 นายณรงค ์ เมืองมูล  รรท.สสอ.ปง : ให้ทุก รพ.สต., สสช., ครัวเรือนของเจ้าหน้าที่ และ แจ้ง อสม. ดำเนินการ    
ให้ได้ ร้อยละ 100 



 1.2.5  กิจกรรม “ฮักวิ่ง ฮักปั่น ฮักป๋ง”  ในวันอาทิตย์ ที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕  นอ. ปง ขอความร่วมมือ จนท สธ 
และ อสม. ทุกคน  สนับสนุนการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย  
 นายณรงค์  เมืองมูล  รรท.สสอ.ปง : ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และอสม.ทุกคนสมัครร่วมกิจกรรม ทั้งวิ่งและปั่น 
โดยกิจกรรมวิ่ง ค่าสมัคร 300 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว และกิจกกรมปั่น ค่าสมัคร 500 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึก 
1 ตัว ป้ายและชิปจับเวลา  ให้รวบรวมส่ง สสอ.ปง ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 และ มอบหมายให้   น.ส.กฤษณา 
วุฒิไชยา  เป็นผู้ประสานงาน 

1.2.๖  งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช ๑๑๑ ปี  และของดีอำเภอปง  จังหวัดพะเยา  ประจำปี ๒๕๖๖   
ระหว่างวันเสาร์  ที่  ๗  ถึงวันอาทิตย์  ที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖   ณ สนามท่ีว่าการอำเภอปง  

นายณรงค์  เมืองมูล  รรท.สสอ.ปง : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.ปง ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่คำสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

๑.3  เรื่องจากการประชุม กวป. สสจ.พะเยา 
              รายละเอียดตามไฟด์การนำเสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ครั้งที่  12/๒๕๖๕   วันท่ี  

 มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ และพิจารณา 

4.1 กลุ่มงานปริหารงานทั่วไป 
นายณรงค์ เมืองมูล สสอ.ปง : ชี้แจง 

1) แนวทางการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2) ระเบียบ กสธ ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด กสธ  พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) คำสั่ง จ พย ที่ 223/2565 ลว 14012565 ผวจ ศักดิ์ฤทธิ์ มอบอำนาจบริหารพัสดุ 
4) ระเบียบ นร สารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5) ระเบียบ สนร ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ 2552 
6) การได้รับเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงการคลัง 
 มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฎิบัติ 
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นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา นักวิชากการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

4.1.1 สสจ.ขอความร่วมมือในการเสนอเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลา วันหยุดราชการ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

4.1.2. ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นัก
ทรัพยากรบุคคล ให้กับหน่วยงานในสังกัด สสจ.พะเยา ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ. 
พะเยา  ตั้งแต่วันอังคารที่ 15-21 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 

4.1.3. ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขที ่เกี ่ยวข้องเข้าร่วม “โครงการอบรมฟื้นฟูองค์รวมความรู ้ว ิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ปี 2565 หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่ 2)  ระหว่าง
วันที่  29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 

4.1.4. แจ้งเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การขออนุมัติใช้หลักสูตรและลงนามใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

๔.๒  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการและกลุ่มงานส่งเสริมป้องกันโรค 

นางสาวเยาวลักษณ์ แสนวัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

4.2.1 รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 2565 วันที่ 9 พ.ย..65 (ไฟล์แนบ ชื่อ สรุปไข้เลือดออก 9 พ.ย.
2565) 

4.2.2 สรุปการได้รับวัคซีนโควิด-19 วันที่ 3 พ.ย.65 (ไฟล์แนบ ชื่อ สรุปวัคซีนโควิด 3พ.ย.65) 
4.2.3 ข่าวสารเพื่อการดูแลสุขภาพ งานประชาสัมพันธ์ สสจ.พะเยา(ไฟล์แนบ ชื่อ สาธารณสุขพะเยาเร่งการฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้น) 
4.2.4 เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ที่กรมควบคุมโรค

เสนอ ได้แก่  
- กลุ่มเป้าหมาย 608 
- กลุ่มเป้าหมายเด็ก 6 เดือน – 4 ปี 
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าเกณฑ์การได้รับ LAAB 
- กลุ่มเป้าหมาย อสม. 
4.2.5. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก ระหว่างวันที่ 11 – 19 พ.ย.65  รายงานผลการจัด

กิจกรรม ภายใน วันที่ 30 พ.ย.65(ไฟล์แนบชื่อ วันส้วมโลก) 
4.2.๖. แจ้งเตือนการดำเนินการมาตรการโรคไข้เลือดออก 2565 (ไฟล์แนบ ชื่อ มาตรการโรคไข้เลือดออก) 
4.2.7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลับมาเปิดด่านท้องถิ่นและด่านประเพณีทุกด่าน  
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4.2.8 แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566(ไฟล์แนบ ชื่อ จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์) 

4.2.9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยและ
บทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์”  วันที่ 22 พ.ย.65 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom  อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
(รับจำนวนจำกัด)(ไฟล์แนบ ชื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ) 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  การประชุมผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , เจ้าหน้าที ่สาธารณสุขประจำสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๖   วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สถานที่ ณ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอปง 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

 

ลงชื่อ       มาลา จินะมอญ                                                       ลงชื่อ       กฤษณา วุฒิไชยา 
       ( นางสาวมาลา จินะมอญ )                                                        ( นางสาวกฤษณา วุฒิไชยา ) 
             พนักงานบริการ                                                             นักวิชาการสาธารณสุขปฏฺบัติการ 
           ผู้บันทึกการประชุม                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                      
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