๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู๎อานวยการโรงพยาบาลแมํสะเรียง ประธานคณะกรรมการ
๒. นายดารงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอาเภอแมํสะเรียง รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายเจริญ ษมาจิตสวยงาม หน.นคม.ที่ ๑.๑.๓ แมํสะเรียง กรรมการ
๔. นายสุชาติ แสนชัย หน.นคม.ที่ ๑.๑.๔ บ๎านกาศ(แทน) กรรมการ
๕. นายบารุงเสือจันทร์ หัวหน๎ากลุํมงานการจัดการ รพ.แมํสะเรียง กรรมการ
๖. นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป์ หัวหน๎ากลุํมการพยาบาล รพ.แมํสะเรียง กรรมการ
๗. นายจักรพงศ์คงศรีเจริญ หัวหน๎ากลุํมงานทันตกรรมรพ.แมํสะเรียง กรรมการ
๘. นางสาวอัญชลี ชมภู หัวหน๎ากลุํมงานเภสัชกรรมฯรพ.แมํสะเรียง กรรมการ
๙. นายรุํงโรจน์ เป็งรักษา หัวหน๎ากลุํมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ กรรมการ
๑๐. .นางสาวจันทนา สํวนสวัสดิ์ หัวหน๎ากลุํมงานเทคนิคการแพทย์ รพ.แมํสะเรียง กรรมการ
๑๑. นางสาวปุญญิสา พรหมมา หัวหน๎างานหอผู๎คลอด รพ.แมํสะเรียง(แทน) กรรมการ
๑๒. นางสาวญานีเพิ่มสุข หัวหน๎าหอผู๎ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินรพ.แมํสะเรียง กรรมการ
๑๓. นายจรัล มุํงดี หัวหน๎ากลุํมงานบริหาร สสอ.แมํสะเรียง กรรมการ
๑๔. นายพีระพล พรจงมั่น ผู๎อานวยการ รพ.สต.สบหาร(แทน) กรรมการ
๑๕. นางจินดา ธารบุญ ผู๎อานวยการ รพ.สต.แมํต๏อบ กรรมการ
๑๖. นายจักรพงษ์ ศรีเมือง ผู๎อานวยการ รพ.สต.แมํเหาะ กรรมการ
๑๗. นางณีรนุชตานะเศรษฐ์ ผู๎อานวยการ รพ.สต.ทุํงแล๎ง กรรมการ
๑๘. นายสวัสดิ์ ถิ่นวนา ผู๎อานวยการ รพ.สต.แมํลิดป่าแกํ กรรมการ
๑๙. นางนะญาห์น๎อยสกุล ผู๎อานวยการ รพ.สต.น้าดิบ กรรมการ
๒๐. นายนิติกรจารัส ผู๎อานวยการ รพ.สต.ห๎วยสิงห์ กรรมการ
๒๑. นายพิชญดล เผือกพาคา ผู๎อานวยการ รพ.สต.โพซอ กรรมการ
๒๒. นายจาเนียร เกิดมงคล ผู๎อานวยการ รพ.สต.สลําเชียงตอง กรรมการ
๒๓. นายพนม แดนชมไพรวัลย์ ผู๎อานวยการ รพ.สต.ป่าแป๋(แทน) กรรมการ
๒๔. นางสาวพิมผกา ตาบุญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการสสอ.แมํสะเรียง กรรมการ
๒๕. นายมนูญไพรพนาพันธ์ ผู๎อานวยการ รพ.สต.ชํางหม๎อ กรรมการ
๒๖. นายสมศักดิ์ทรายเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แมํสะเรียง กรรมการ
๒๗. นายอดิศักดิ์มโนวงศ์ หัวหน๎ากลุํมงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นายชัยเดชสุขเกษม หัวหน๎างานป้องกันโรค ฯ รพ.แมํสะเรียง กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายโสรัจจ์ปวงคาคง หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการฯ สสอ.แมํสะเรียง ไปราชการ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางเยาวเรศ เสือจันทร์ หัวหน๎ากลุํมงานแพทย์แผนไทย รพ.แมํสะเรียง
๒.นายรัถการ ตรงดี หัวหน๎างานแผนงานและยุทธศาสตร์ รพ.แมํสะเรียง
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนายทศพล ดิษฐ์ศิริ ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.๑ แจ๎งการจัดงานมุทิตาจิตแกํข๎าราชการ ลูกจ๎างประจาฯ ของสาธารณสุขจังหวัดแมํฮํองสอน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ
รพ.ศรีสังวาลย์
๑.๒
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมํฮํองสอนมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดตามแผนพัฒนา ๓ ปี โดยเน๎นการ
กระจายอัตรากาลังที่เหมาะสมและการพัฒนาศักยภาพ ตั้งเป้าหมายงบประมาณร๎อยละ ๕ ของเงินเดือนบุคลากร
๑.๓
การจัดทาแผนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมํฮํองสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะมีการสรุปผลการดาเนินงาน/ผลการ
ประเมิน Rapid Survey งานสาธารณสุขที่ได๎ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และมอบนโยบายการ
จัดทาแผน วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมํฮํองสอน โดยแผนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะแยกเป็น ๓
ระดับได๎แกํ แผนตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด แผนแก๎ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่และแผนงานประจา
๑.๔ สถานการณ์การเงินการคลังรพ.แมํสะเรียง ในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีภาวะวิกฤตระดับ ๗ โดยได๎ยืมเงินจานวน ๑๐
ล๎านบาทมาใช๎ลํวงหน๎าจาก รพ.ลาปางซึ่งจะต๎องใช๎คืนในปี ๒๕๖๐ ดังนั้นการจัดทาแผนการเงินการคลังของปี ๒๕๖๐ จะต๎องเพิ่มรายได๎
ร๎อยละ ๕ และลดคําใช๎จํายลงร๎อยละ ๑๐
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๘ สิงหาคม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓.๑ หน๎า ๗ ข๎อ ๓.๑๐รายงานสถานการณ์การเงินของเครือข่ายบริการสุขภาพแม่สะเรียง โดยหัวหน๎ากลุํมงานการจัดการ
รพ.แมํสะเรียง
รายงานสถานการณ์การเงิน(บัญชี)ณ วันที่ 12 กันยายน 2559
เงินบารุงคงเหลือ
เงิน UC คงเหลือ
เงินประกันสังคมคงเหลือ
เงินกองทุนแรงงานตํางด๎าว
เงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ

6,429,134.30
3,270,565.85
200,235.35
197,821.02
571,451.18
รวม

หักงบลงทุน

10,669,207.70
297,366.24

รอสํงมอบ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ

-

๓
ระหวํางจัดซื้อจัดจ๎าง
งบเหลือจากการจัดซื้อ

297,366.24
คงเหลือ

หนี้ค๎างชาระ ณ 12 กันยายน 2559
เบี้ยเหมาจํายค๎างจําย มิถุนายน - กันยายน 2559

10,371,841.46
26,081,572.69
4,800,000.00

@ 1,200,000 ตํอเดือน

สรุปเงินคงเหลือ

- 20,509,731.23

มติที่ประชุม :รับทราบ
๓.๒ หน๎า ๘ ข๎อ ๓.
๑๑สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอาเภอแม่สะเรียงโดยนายชัยเดช สุขเกษม
แจ๎งสถานการณ์โรคไข๎เลือดออก ปี ๒๕๕๙ เดือนมกราคม
–๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ยืนยันยอดผู๎ป่วยจานวน ๒๘๒
ราย อัตราป่วย ๕๑๖.๐๑ ตํอแสนประชากรไมํมีผู๎ป่วยเสียชีวิต
ตาบล

จานวนผู้ป่วย

จานวนผู้เสียชีวิต

แมํสะเรียง

๙๖

0

บ๎านกาศ

๑๓๓

0

แมํยวม

๑๓

0

แมํเหาะ

๑๑

0

แมํคง

๒๒

0

ป่าแป๋

๖

0

เสาหิน

๑

0

๒๘๒

0

รวม

สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง : แจ๎งข๎อสั่งการจากที่ประชุม กวป.แมํฮํองสอน ดังนี้
- ให๎ควบคุมมาตรฐานการทางานที่ถูกต๎อง เชํน การตรวจสอบการผสมน้ายาเพื่อพํนหมอกควัน การตรวจสอบ
เครื่องมือให๎พร๎อมใช๎งาน
- การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
- การตรวจสอบความถูกต๎องของรายงาน
- การเตรียมความพร๎อมทั้งยา เวชภัณฑ์ วัสดุ เครื่องมือ
- การใช๎โลชั่นกันยุงสาหรับผู๎ป่วยและญาติที่มา
admit ในโรงพยาบาล
มติที่ประชุม :รับทราบ
๓.๓หน๎า ๘ ข๎อ ๓.๑๕รายงานผลการดาเนินงานที่สาคัญผ่านระบบข้อมูล ๔๓ แฟ้มนาเสนอโดยนายรุํงโรจน์ เป็งรักษา
รายงานผลการตรวจสอบรายงานจากระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได๎ใช๎ข๎อมูล
HDC
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งในปี ๒๕๖๐ จะต๎องให๎ความสาคัญกับการบันทึกข๎อมูลในระบบ ๔๓แฟ้มให๎ถูกต๎อง
ครบถ๎วนและทันเวลา โดยเฉพาะการบริหารจัดการแฟ้ม Person ให๎ถูกต๎องและเป็นปัจจุบันเพราะจะถูกนาไปใช๎เป็นเป้าหมายในการ
วัดผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม :รับทราบ

๔
๓.๔ หน๎า ๖ ข๎อ ๓.๔ เรื่องการจัดบริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.ห๎วยสิงห์และรพ.สต.ทุํงแล๎ง โดย หัวหน๎ากลุํมงานแพทย์
แผนไทย รพ.แมํสะเรียง
รายงานผลการจัดบริการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.ห๎วยสิงห์และรพ.สต.น้าดิบ โดยแพทย์แผนไทยจาก รพ.สต.น้า
ดิบไปให๎บริการและไมํสามารถบันทึกข๎อมูลการให๎บริการ ณ รพ.สต.ห๎วยสิงห์และรพ.สต.ทุํงแล๎งได๎ เนื่องจากการลงทะเบียนให๎บริการ
ของ สปสช.กาหนดให๎ลงได๎ที่เดียวไมํให๎ซ้าสถานบริการ ดังนั้นจึงต๎องนาข๎อมูลมาบันทึกที่ รพ.สต.น้าดิบ
มติที่ประชุม :มอบคุณสมศักดิ์ ทรายเงิน ไปชํวยจัดการเรื่องการเพิ่ม User ของแพทย์แผนไทยที่ รพ.สต.ห๎วยสิงห์และรพ.สต.ทุํงแล๎ง
และลองบันทึกข๎อมูลดูวําระบบ สปสช.ให๎ผํานหรือไมํ
๓.๕ หน๎า ๑๑ ข๎อ ๔.๓.๔ เรื่อง ติดตามการรายงานการใช๎งบประมาณแผนงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๕๙
แจ๎งให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการที่ได๎ขออนุมัติ สสจ.แมํฮํองสอน สรุปการใช๎จํายงบประมาณโครงการสํงให๎งาน
แผนงาน รพ.แมํสะเรียง ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อรายงาน สสจ.แมํฮํองสอนตํอไป
มติที่ประชุม :รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑นายดารงค์นันยบุตร สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
๔.๑.๑
โรงพยาบาลแมํสะเรียงแจ๎งติดตามเรื่องการล๎างสัญญายืมเงินของเจ๎าหน๎าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอแมํ
สะเรียงให๎ดาเนินการล๎างเงินยืมภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๔.๑.๒ แจ๎งหมายกาหนดการเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ตชด.พระราชทาน ในพื้นที่อาเภอแมํสะเรียง วันที่ ๒๗-๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บ๎านจอปราคีและบ๎านโกแปรํ ตาบลแมํคง
๔.๑.๓ การดาเนินงานสุขศาลาพระราชทานบ๎านปอหมื่อ ตาบลแมํคง จะมีการสร๎างอาคารใหมํและจัดจ๎างพนักงาน
ประจาสุขศาลาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
๔.๑.๔ มีเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในอาเภอแมํสะเรียงลาออก จานวน ๔ คน ดังนั้นจะมีการปรับอัตรากาลังใหมํให๎
เหมาะสมใน รพ.สต.ตําง ๆ ตั้งแตํเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต๎นไป โดยใช๎ FTE
๔.๑.๕ การบริหารจัดการพื้นที่แมํคงตอนบนในปี ๒๕๖๐ มอบหมายให๎ รพ.สต.บริหารจัดการด๎านแผนและ
งบประมาณ
๔.๑.๖ คัดเลือก รพ.สต.ชํางหม๎อสํงเข๎าประกวด รพ.สต.ดีเดํนประจาปี ๒๕๖๐
มติที่ประชุม :รับทราบ
๔.๒ นคม.ที่ ๑.๑.๓ แม่สะเรียง
- สถานการณ์ไข๎มาลาเรีย ในรอบ ๓ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ มีแนวโน๎มลดลงทุกเดือน โดยในเดือนสิงหาคม พบ ๓๙ ราย
,๒๑ ราย และ ๒๐ ราย ในปี ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ตามลาดับ
- สถานการณ์การควบคุมโรคไข๎เลือดออกในพื้นที่เกิดโรค ได๎แกํ ม.๓ , ม.๑๓ ตาบลบ๎านกาศ ม.๕ และ ม.๖ ตาบล
แมํสะเรียง ได๎สํงเจ๎าหน๎าที่ นคม.เข๎าทาการสารวจและควบคุมลูกน้ายุงลาย ยังคงพบลูกน้ายุงลายอยํางตํอเนื่องทั้งในบ๎าน และชุมชน
แตํก็มีแนวโน๎มลดลง
สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง :ขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ ศตม.แมํฮํองสอนและนคม.แมํสะเรียง ที่ได๎ชํวยดาเนินการควบคุมโรคไข๎เลือดออก
ในพื้นที่เกิดโรคอยํางตํอเนื่องจนสามารถควบคุมสถานการณ์การเกิดโรคได๎
มติที่ประชุม :รับทราบ

๕
๔.๓ เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สสอ.แม่สะเรียง
๔.๓.๑นายจรัล มุ่งดี หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สสอ.แม่สะเรียง
๔.๓.๑ แจ๎งการจัดสรรงบประมาณ รพ.สต.ปีงบประมาณ ๒๕๖๐จานวน ๔,๗๑๘,๐๐๐ บาท
จัดสรร รพ.สต. ๑๑ แหํง ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท
จัดสรรพื้นที่แมํคงตอนบน ๑๕๐,๐๐๐
บาท
จัดสรร รพ.สต.ประกวดปี ๒๕๖๐ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
จัดสรรพัฒนาวิฃาการ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๔.๓.๒ แจ๎ง รพ.สต.ให๎จัดทาแผนการจํายเงินปี ๒๕๖๐
มติที่ประชุม :รับทราบ
๔.๔ เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง
๔.๔.๑
นายอดิศักดิ์ มโนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
แจ๎งการผลการประกวดการจัดนิทรรศการในงานวิชาการประจาปี สสจ.แมํฮํองสอน เรื่อง ไข๎เลือดออก ณ
รพ.ศรีสังวาลย์ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ CUP แมํสะเรียง ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ได๎เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม :มอบเงินรางวัลให๎โรงพยาบาลแมํสะเรียง
๔.๔.๒
นายชัยเดช สุขเกษม หัวหน้างานควบคุมและป้องกันโรค
แจ๎งเตือนภัยจากพายุดีเปรสชั่นที่ผํานประเทศไทย ให๎แจ๎งสถานการณ์ได๎ที่กลุํมไลน์
ICS
๔.๔.๓ นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
๔.๔.๓.๑ปี ๒๕๖๐ รพ.แมํสะเรียงจัดสํงพยาบาลอบรมสาขาการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤต จานวน ๑ คน
๔.๔.๓.๒ พยาบาลวิชาชีพที่จะไปปฏิบัติงานรพ.สต.ป่าแป๋ เริ่มปฏิบัติงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผํานการฝึก
ประสบการณ์ที่ห๎อง ER และ LR จาก รพ.แมํสะเรียง
๔.๔.๓.๓ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีผู๎เกษียณ ๑ คน คือนางบุญรอด กาตูน ลูกจ๎างประจาปฏิบัติงานที่
หนํวยงานซักฟอก รพ.แมํสะเรียง
มติที่ประชุม :รับทราบ
๔.๔.๔ นายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กรณีมีผู๎รับบริการตํางอาเภอมารับบริการที่ รพ.สต. เชํน อาเภอสบเมยหรือจังหวัดเชียงใหมํ ให๎เรียกเก็บ
คําบริการหรือทาหลักฐานเรียกเก็บไปที่ รพ.ต๎นสังกัดของสิทธิผู๎ป่วย
รพ.สต.ชํางหม๎อ : สอบถาม กรณีของ รพ.สต.ชํางหม๎อไมํมีรายชื่อตามข๎อตกลงสถานบริการรอยตํอของจังหวัดเชียงใหมํและแมํฮํองสอน
ต๎องทาอยํางไร
ประธาน : ให๎เก็บหลักฐานเตรียมไว๎ โดยทางรพ.แมํสะเรียงจะประสานงาน สสจ.แมํฮํองสอนให๎แจ๎งเพิ่มรายชื่อในการทาข๎อตกลงประจาปี
๒๕๖๐
มติที่ประชุม :รับทราบ
๔.๔.๕ นางอัญชลี ชมภู หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
รายงานผลการดาเนินงาน คบส ปี ๒๕๕๙(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
มติที่ประชุม :รับทราบ
๔.๔.๖ นางสาวปุญญิสา พรหมมา งานอนามัยแม่และเด็ก
๔.๔.๖.๑ รายงานผลการประกวดผลงานวิชาการ สสจ.แมํฮํองสอน ปี ๒๕๕๙ มี รพ.สต.สลําเชียงตอง
ได๎รับรางวัลชนะเลิศ และรพ.แมํสะเรียงได๎รับรางวัลฃมเชย

๖
๔.๔.๖.๒ รายงานการดาเนินงานการวางแผนการคลอดของอาเภอแมํสะเรียง ดังนี้
การวางแผนการคลอดใช๎เกณฑ์แบํงความเสี่ยงเป็น ๓ ระดับ ตาม
MCH Boradจังหวัด ดังนี้
ระดับ ๐ รพ.สต.จัดการได๎ ระดับ ๑ สํงตํอ รพ.ต๎นสังกัด
ระดับ ๒ สํงตํอรพ.แมํขําย ระดับ ๓ สํงตํอรพ.ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง
รพ.สต.ทุกแหํงจะต๎องมีแผนการคลอดในหญิงตั้งครรภ์กลุํมเสี่ยงดังกลําว แตํยังไมํมีรูปแบบแผนการเฝ้าระวังการคลอดที่เป็นมาตรฐาน
ของอาเภอแมํสะเรียง ซึ่งแตํละรพ.สต.มีรูปแบบแผนการเฝ้าระวังคลอดที่แตกตํางกัน และในปัจจุบันยังมีหญิงตั้งครรภ์มีมีความเสี่ยงอยูํ
ในพื้นที่แตํยังไมํสามารถติดตํอได๎กรณีที่อยูํไกลตามแนวตะเข็บชายแดน เชํน พื้นที่แมํคงตอนบน เป็นต๎น
มติที่ประชุม :กรณีการเฝ้าระวังการคลอดให๎ใช๎รูปแบบการคลอดของ รพ.สต.แมํลิดป่าแกํ เป็นมาตรฐานทั้งอาเภอเพราะมีความชัดเจน
กรณีการติดตามหญิงตั้งครรภ์ทมี่ คี วามเสี่ยงมอบให๎ รพ.สต.ไปวางระบบการดูแลในพื้นที่โดยให๎สามารถติดตามและให๎การ
ชํวยเหลือการคลอดได๎อยํางปลอดภัย
๔.๕ เรื่องแจ้งจาก ผู้อานวยการ รพ.สต.
๔.๖.๑ นายจาเนียร เกิดมงคล ผอ.รพ.สต.สล่าเชียงตอง
สอบถามการจัดสรรตาแหนํงพนักงานกระทรวงของเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงาน รพ.สต.สลําเชียงตอง นางนิตยา
หมํองเขียว จพ.สาธารณสุข ลูกจ๎างชั่วคราว
ประธาน :ตาแหนํง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส) จะต๎องรอจัดสรรตาแหนํงและประกาศโดย สสจ.แมํฮํองสอน ซึ่งกาลัง
ดาเนินการติดตามความก๎าวหน๎าอยูํ
มติที่ประชุม :รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๑ นางณีรนุช ตานะเศรษฐ์ ผอ.รพ.สต.ทุ่งแล้ง
- เสนอพิจารณางบประมาณการซํอมรถของ รพ.สต.ทุํงแล๎ง จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากการใช๎งานในพื้นที่สูง
แมํคงตอนบน
มติที่ประชุม :สํงเบิกงบประมาณที่รพ.แมํสะเรียง
๕.๒ นายทศพล ดิษฐ์ศิริ ประธาน คปสอ.
- เสนอรายชื่อ คปสอ.แมํสะเรียง ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม แพทย์หญิงสลิล ตั้งชวาล ให๎เข๎ามาทาหน๎าที่การจัดบริการ
Service plan และเปลี่ยนเลขานุการเป็นหัวหน๎ากลุํมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รพ.แมํสะเรียง
มติที่ประชุม :เห็นชอบ
๕.๓ นายดารงค์นันยบุตร สาธารณสุขอาเภอแม่สะเรียง
- เสนอการจัดสรุปผลการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลการจัดทาแผนปี ๒๕๖๐
มติที่ประชุม :เห็นชอบให๎ดาเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
- เสนอให๎ปรับเกลี่ยบุคลากรในสังกัดให๎เหมาะสมเนื่องจากชํวงที่ผํานมาเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในอาเภอแมํสะเรียง
ได๎รับคาสั่งให๎ลาออกจากราชการจานวน ๔ คน(นางบุญยิ่ง พรรณโรจน์ , นางอรพรรณ วนาภรณ์ , นางโสภาพรรณ สิงห์สา , นางพิมพ์
พยอม ทองจันดี) และขณะนี้อยูํในชํวงระหวํางยื่นใบลาออกจากราชการอีกจานวน ๑ คน(นางกิ่งแก๎ว ธรรมเมธา)และรอคาสั่งย๎ายอีก
จานวน ๑ คน (นายยุทธภูมิ เพชรอุดมพร)
มติที่ประชุม :เห็นสมควรให๎ข๎าราชการไปชํวยปฏิบัติราชการดังนี้
๑.นายตะวัน สงวนเกียรติ ตาแหนํง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สังกัดสถานีอนามัยบ๎านสบหาร ไปชํวยปฏิบัติ
ราชการที่สถานีอนามัยบ๎านสลําเชียงตองตาบลเสาหิน
๒.นางสาวสระแก๎ว ยืนยงกระสินธ์ ตาแหนํงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสถานีอนามัยบ๎านป่าแป๋ ไปชํวยปฏิบัติ
ราชการที่สถานีอนามัยบ๎านสบหารตาบลบ๎านกาศ

๗
๓.นางสุดา ประสมสงค์ตาแหนํง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลแมํสะเรียง ไปชํวยปฏิบัติราชการที่
สถานีอนามัยบ๎านแมํเหาะตาบลแมํเหาะ
๔.นายศักดา หทัยทิพย์ ตาแหนํง เจ๎าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสถานีอนามัยบ๎านแมํเหาะ ไปชํวย
ปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัยบ๎านห๎วยสิงห์ ตาบลแมํยวม และ
๕.นายพิสัย อภิบาลวนา ตาแหนํง เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน สังกัดสถานีอนามัยบ๎านแมํต๏อบเหนือ ไปชํวย
ปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัยบ๎านสบหาร ตาบลบ๎านกาศ
๕.๔ นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
เสนอเรื่องการขอย๎ายของพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ราย นางจันทกานติ์ เขื่อนทา ตาแหนํง พยาบาลวิชาชีพ ขอย๎าย
จากโรงพยาบาลแมํสะเรียง ไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลแมํลาน๎อย ด๎วยเหตุผลเพื่อสมทบครอบครัว, เพื่อกลับภูมิลาเนาเดิม และเพื่อ
ดูแลบุพการี
มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นควรให๎ย๎าย หากโรงพยาบาลแมํลาน๎อยมีตาแหนํงวํางรับย๎าย
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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