รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอปาย ครั้งที่ 8 / 2559
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องโมกข์ โรงพยาบาลปาย
ผู๎เข๎าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายวัฒนชัย วิเศษสมิต
2 นายอนุพงศ์ บุญยัง
3 นายอุตกฤษฏ์ ตานันท์
4 นางสาวสุทาทิพย์ จํากําซื้อ
5 นางพีรัญชน์ คําสม
6 นางจันทร์ทิพย์ มีชัย
7 นางขวัญใจ ยะกันมูล
8 นายสุรพล ยะกันมูล
9 นายบดินทร์ ฉ่ํามณี
10 นางราศรี แก๎วบุตร
11 นางสาววันเพ็ญ รินทร์แก๎ว
12 นายอินทรจักร์ ดวงสุริยะ
13 นายนิรันดร์ ศรีมูล
14 นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร
15 นายวีรพล โหลํเจ
16 นายโสรัจ พรหมวังศรี
17 นายเพ็ชร บุญหล๎า
18 นางสาวกรรณิกา พิมาร
19 นางศรีสะอาด งามเมืองปัก

ตําแหนํง คปสอ.
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู๎ชํวยเลขานุการ

หนํวยงาน
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย
รพ.สต.เวียงเหนือ
รพ.สต.แมํของ
รพ.สต.มํวงสร๎อย
รพ.สต. แมํฮี้
รพ.สต. ทุํงโป่ง
รพ.สต. แพมบก
รพ.สต. เมืองแปง
รพ.สต. เมืองน๎อย
รพ.สต. ห๎วยหมี
รพ.สต. แมํปิง
นคม.
โรงพยาบาลปาย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย

หมายเหตุ

ผู๎ไมํเข๎าประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายเฉลิมชัย จารุมณี
2 นายดิถี เหลืองธนโภค
3 นายอัครพันธุ์ บุญตันกัน
4 นางฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์

ตําแหนํงคปสอ.
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หนํวยงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาย
โรงพยาบาลปาย
โรงพยาบาลปาย
สอน. เฉลิมพระเกียรติ ฯ โป่งสา

หมายเหตุ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 09.00 น. กําหนดการประชุมทีมอําเภอ เพื่อเตรียมข๎อมูลเบื้องต๎น
2. วันที่ 20-21 ต.ค. 2559 ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ CUP ปาย โดยมีนพ.สสจ.มส. พร๎อมคณะ เข๎ารํวมรับฟัง ในวันที่ 20
ต.ค. 2559
3. แผนยุทธศาสตร์ สสจ. แมํฮํองสอน ปี 2560 มีทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุํมวัย
- เน๎นระบบการคลอดภาวะวิกฤติฉุกเฉิน emergency Caesarean section / การใช๎Vacuum ได๎ในโรงพยาบาลชุมชน
- การคัดกรองธาลัสซีเมีย ในเด็กอายุ 1 ขวบ
- NCD คุณภาพการรักษา
- ระบบการดูแลผู๎สูงอายุ สถานะภาพความเป็นอยูํ
- LTC (สสอ. เป็นประธาน) ติดตามการดําเนินงานใน คปสอ.ปาย
- งานสํงเสริมป้องกัน เน๎นกลุํมปกติไมํให๎เป็นกลุํมเสี่ยง และกลุํมเสี่ยงไมํให๎เป็นกลุํมป่วย ให๎ทํา Mapping ของแตํละกลุํม เรื่องการ
ดูแล/ควบคุม และการดําเนินการ (Risk Reduction Harms)
- Diseases Control : ไข๎เลือดออก ให๎ดําเนินการตั้งแตํต๎นปี 2560 ในการป้องกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก
- แหลํงทํองเที่ยว เน๎นเรื่อง งานอุบัติเหตุ, อาหารปลอดภัย (Clean Food Good Taste), การอบรม CPR, อบรมทีม EMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล HA ,HRD
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
- การเงินการคลัง, คบส, ยา
มติที่ประชุม มอบรพ.สต.ทุกแหํงจัดทําผังบัญชีและงบทดลองของตนเอง สํงข๎อมูลให๎ประธานด๎วย มอบคุณศรีสะอาด รวบรวมและ
ติดตาม
4. ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผน 20 ปี (16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด) ให๎ศึกษาเพิ่มเติม
5. การจัดสรรเงิน Fixed Cost ของรพ.สต. จะได๎รับการจัดสรร ร๎อยละ 100 จํายตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
6. งบประมาณของปี 2560 ยังไมํได๎รับการจัดสรร (ให๎รอแจ๎งอีกครั้ง)
7. การจัดสรรงบ QOF ของปี 2559 การกําหนดเกณฑ์จะแจ๎งให๎ทราบอีกครั้ง
8. การลงข๎อมูล Thai Refer ของรพ.สต. ให๎ลงข๎อมูลให๎ครบทุกแหํง หากมีปัญหาให๎แจ๎งทีม IT ของอําเภอ
9. สําหรับ รพ.สต.ห๎วยหมี (ได๎พยาบาล 1 ตําแหนํง) แตํทางรพ.ขอให๎ปฏิบัติงานในรพ.ปายนั้น ทาง CUP จะจ๎างทดแทนให๎
มติที่ประชุม รับทราบ
10. มอบรพ.สต.ทุกแหํง ตรวจสอบครุภัณฑ์การแพทย์และทั่วไป ที่จําเป็นและขาดแคลน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ จาก1-5
สํงให๎ทางรพ.เพื่อรวบรวมเป็นข๎อมูลของ CUP ด๎วย
มติที่ประชุม รับทราบ และให๎รพ.สต.สํงข๎อมูลการตรวจสอบครุภัณฑ์การแพทย์และทั่วไป ให๎คุณกรรณิกา ภายใน 2 สัปดาห์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559
ไมํมีแก๎ไข
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง 7/2559
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์ สืบเนื่องวาระที่ 3 หน๎า 2 เรื่อง สถานการณ์การเงินการคลังรพ.ปาย ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รายการ
(บาท)
รายการ
(บาท)
รายการ
จานวนเงิน(บาท)
2,193,901.67 เงินยืม
เงินบารุง
หนี้ค้างชาระ
งบโครงการรอตัดบัญชี
20,000.00 UC
406,430.00
คํายา
5,410,336.84
เงินอุดหนุน
321,007.80 บํารุง
78,250.00
คําเวชภัณฑ์+วัสดุวิทย์+ทันตกรรม
1,996,650.50
ตํางด๎าว
912,901.27
รวม 484,680.00
คําวัสดุ/ครุภัณฑ์ทั่วไป
1,536,764.80
เงินประกันสังคม
509,324.90
คําใช๎สอย
679,893.44
เงิน UC
840,880.37
ตามจําย
740,959.00
งบโครงการรอตัดบัญชี 5,228,903.00
อื่น ๆ
0.00
งบลงทุน(งบคําเสื่อม)
133,000.00
คําโครงการรอดําเนินการ
5,228,903.00
รวม
10,159,919.01
งบลงทุน
133,000.00
รวม
15,726,507.58
ยอดคงเหลือ
-5,081,908.57
มติที่ประชุม รับทราบ
คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์ : งบลงทุน(งบคําเสื่อม) ของปี 2555-2556 จํานวน 133,000 จากมติของจังหวัดให๎ตัดโอนให๎
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.1 สถานการณ์การเงินของรพ.สต. ปีงบประมาณ 2559 ณ. กันยายน 2559
ประจาเดือน กันยายน 2559
รายการ
เมืองแปง
โป่งสา
แม่ฮี้
แม่ปิง
เมืองน้อย
ทุ่งโป่ง
รวมมีเงิน
240,223.34
397,336.53 136,607.87 256,351.46 193,954.14
รวมหนี้สิ้น
65,534.66
75,633.64
24,539.23
28,173.27
26,061.46
ยอดเงินคงเหลือ
174,688.68
321,702.89 112,068.64 228,178.19 167,892.68
รายการ
รวมมีเงิน
รวมหนี้สิ้น
ยอดเงินคงเหลือ

แพมบก
178,430.90
26,458.31
151,972.59

ประจาเดือน กันยายน 2559
เวียงเหนือ
ม่วงสร้อย
แม่ของ
180,238.40
158,941.21 112,321.81
25,941.15
46,874.22
21,465.00
154,297.25
112,066.99
90,856.81

ห้วยหมี
75,559.29
29,296.60
46,262.69

ประธาน : การปรับปรุงรพ.สต.ห๎วยหมี เพื่อรองรับการนิเทศงานในปี 2560 ให๎ทําแผนฯ เสนอผอ.รพ.ปาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 ประธาน
สืบเนื่องวาระที่ 3 หน๎า 3 เรื่อง ไข๎เลือดออก
- สถานะการณ์ไข๎เลือดออก อ.ปาย พบผู๎ป่วยในพื้นที่ของ ต.แมํฮี้ ให๎เฝ้าระวังและดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงลาย
- สถานการณ์ไข๎ซิก๎า ให๎เฝ้าระวังสําหรับหญิงตั้งครรภ์ แจกยาทากันยุงและให๎ความรู๎เบื้องต๎น ในการป้องกันโรค ในคลินิก ANC
และสํารวจลูกน้ํายุงลาย เน๎นบ๎านที่มีหญิงตั้งครรภ์
มติที่ประชุม รับทราบและมอบให๎รพ./รพ.สต.ทุกแหํง ดําเนินการ
3.3 คุณสุทาทิพย์ จํากําซื้อ
สืบเนื่องวาระที่ 3 หน๎า 4 เรื่อง รายงานอุบัติเหตุ รพ.ปาย เดือน กันยายน 2559 ไมํมีผู๎เสียชีวิต ยอดสะสมปีงบ 2559 เสียชีวิต
ทั้งหมด 8 ราย (และเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุเพิ่มขึ้น)
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคุณสุทาทิพย์ ทํา Mapping พื้นที่เสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุบํอยด๎วย
3.4 คุณจันทร์ทิพย์ มีชัย
3.4.1 สืบเนื่องวาระที่ 4 หน๎า 4 เรื่อง พยาบาลที่จัดสรรให๎แกํ รพ.สต. เมืองน๎อย จะให๎ปฏิบัติงานเมื่อไหรํ
มติที่ประชุม รับทราบ และจะสํงให๎ปฏิบัติงาน ณ รพ.สต. เมืองน๎อย ในวันที่ 1 ธ.ค.2559
3.4.2 สืบเนื่องวาระที่ 4 หน๎า 5 เรื่อง โครงการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ เครือขํายบริการสุขภาพอําเภอปาย ปี
2559 ได๎ดําเนินการเสร็จสิ้น ครูสามารถเข๎ารํวมได๎ครบทุกแหํง แตํในสํวนของอบต.เข๎ารํวมเพียงบางแหํง ทั้งนี้ให๎ทางโรงเรียนสํง
แบบประเมินมาให๎และจะลงประเมินซ้ําอีกครั้งในเดือน ธ.ค.2559
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.3 สืบเนื่องวาระที่ 4 หน๎า 5 เรื่อง ตําบลจัดการสุขภาพ
ตําบลจัดการสุขภาพ สําหรับอําเภอปาย จะดําเนินการจัดอบรม อสค.ให๎เพิ่มมากขึ้น ในปี 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4.5 สืบเนื่องวาระที่ 4 หน๎า 5 เรื่อง การเบิกจํายงบประมาณโครงการควบคุมโรคไข๎เลือดออก
รายละเอียดการดําเนินงาน (ตามเอกสารแนบท้าย 1)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งของคณะกรรมการฯ
4.1 คุณจันทร์ทิพย์ มีชัย
4.1.1 เรื่อง การอบรม Case Manager จะให๎ดําเนินการอยํางไร
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคุณจันทร์ทิพย์ประสานคุณปาวีณา อบรมเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง
4.1.2 เรื่อง ระบบข๎อมูล
การแตํงตั้งคณะกรรมการดูแลระบบข๎อมูล (IT) เพื่อควบคุม กํากับติดตามเรื่องข๎อมูลในระดับอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ มอบคุณจันทร์ทิพย์ประสานคุณกรรณิกา
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4.1.3 เรื่อง สสช.ผีลู
สสช.ผีลู ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการให๎บริการคลินิก ANC เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่เป็นผู๎ชาย ทําให๎ผู๎รับบริการ มาที่รพ.ปาย
โดยตรง
มติที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้สสช.ผีลู จะต๎องเตรียมความพร๎อมทั้งอุปกรณ์ และทักษะของเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับ
วิธีการทํางานในพื้นที่ด๎วย เชํน ทํางานเชิงรุก ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามมาตรฐานของสสช.
4.1.4 เรื่อง การสํงตํอผู๎ป่วยในพื้นที่สูง
กรณีผู๎ป่วยฉุกเฉินที่ไมํสามารถขอใบสํงตัวจากรพ.สต.ได๎ เนื่องจากอยูํในพื้นที่หํางไกล และต๎องเดินทางย๎อนกลับ ไป-มา จะต๎อง
ดําเนินการอยํางไร
มติที่ประชุม รับทราบและให๎ดําเนินการดังนี้
1) ให๎เจ๎าหน๎าที่ประสานรพ. โดยแจ๎งรายละเอียดเบื้องต๎น (ทางโทรศัพท์/วิทยุ)
2) กรณีที่อยูํในพื้นที่หํางไกล ให๎ Admit รอดูอาการ
3) หากไมํสามารถติดตํอทางโทรศัพท์ได๎ ให๎ใช๎วิทยุแทน (มอบคุณอุตกฤษฏ์ จัดหาวิทยุในห๎อง ER ด๎วย)
4.1.5 เรื่อง ด.ช. ธนนชัย (เด็กออทิสติก) อายุ 14 ปี ต.เวียงเหนือ ลําสุดได๎กํอเหตุ ขโมยรถจักรยานยนต์ และอาจถูกสํงเข๎าสถาน
พินิจ ควรมีการดําเนินการและติดตามด๎วย
มติที่ประชุม รับทราบ มอบ COC ติดตาม Case และแจ๎งผลการดําเนินการในคปสอ.ด๎วย
4.2 คุณนิรันดร์ ศรีมูล
เรื่อง การขอสนับสนุนและการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (Notebook) เพื่อรองรับการใช๎งาน โปรแกรม Thai Refer
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบรพ.สต.ทุกแหํง สํารวจความต๎องการ Notebook และรวบรวมสํงให๎รพ.ปาย เพื่อพิจารณาตํอไป
4.3 คุณวีรพล โหลํเจ
4.3.1 เรื่อง ขอสนับสนุนวิทยากรจาก CUP การอบรมอาสาสมัคร(ตัวแทน)ในหมูํบ๎าน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น ประมาณ
เดือน ม.ค.2560
มติที่ประชุม รับทราบ และให๎เขียนแผนเสนอผอ.รพ.ปาย
4.3.2 เรื่องการใช๎วิทยุในการติดตํอสื่อสาร กรณีสํงตัวผู๎ป่วยโดยไมํต๎องขอใบสํงตัวจากรพ.สต.ห๎วยหมี เนื่องจากเป็นพื้นที่หํางไกล
ต๎องเดินทางย๎อนกลับ ไป-มา และใช๎เวลานาน
มติที่ประชุม รับทราบ และให๎ประสานเพื่อแจ๎งข๎อมูลเบื้องต๎นให๎รพ.ด๎วย ทั้งนี้จะต๎องลงข๎อมูลในโปรแกรม Thai Refer ให๎
ครบถ๎วน
4.4 คุณอินทรจักร์ ดวงสุริยะ
เรื่อง การอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติของรพ.สต. ปี2560 มีอยูํหรือไมํ
มติที่ประชุม รับทราบ สําหรับรพ.ไมํให๎เข๎ารํวมเนื่องจากไมํได๎ใช๎ในการปฏิบัติงาน สํวนรพ.สต.ให๎เข๎ารํวมเหมือนเดิม โดยการสลับ
อบรม 1 ปี เว๎นชํวง 1 ปี โดยให๎รวบรวมสํงรายชื่อให๎คุณจันทร์ทิพย์ และให๎รพ.สต.ทุกแหํง จัดทําแผนการอบรมและพัฒนาความรู๎
ของตนเองในปี 2560 เพื่อเพิ่มในแผนตํอไปด๎วย
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4.5 คุณอุตกฤษฏ์ ตานันท์
4.5.1 เรื่อง การประมาณการ การจัดสรรเงินให๎แกํรพ.สต. ทั้งหมด 4 ไตรมาส ของปี 2559
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให๎สถานบริการสุขภาพในเครือขํายบริการสุขภาพ
สถานบริการ
รายการ
เมืองแปง
แพมบก
แมํของ
เมืองน๎อย
มํวงสร๎อย
รวม T1-T4 59
420,440.00 403,400.00
381,230.00 400,690.00 662,745.00
รวมยา/งบลงทุน60
774,070.52 615,071.37
541,923.64 671,924.73 1,081,752.65
เพิ่ม/ลด
353,630.52 211,671.37
160,693.64 271,234.73 419,007.65
ไมํรวมยา/ลงทุน
449,738.00 419,536.00
396,479.00 416,718.00 686,135.00
เพิ่ม/ลด
29,298.00
16,136.00
15,249.00
16,028.00
23,390.00
รายการ
รวม T1-T4 59
รวมยา/งบลงทุน60
เพิ่ม/ลด
ไมํรวมยา/ลงทุน
เพิ่ม/ลด

เวียงเหนือ
413,125.00
626,442.60
213,317.60
429,650.00
16,525.00

ทุํงโป่ง
412,285.00
664,790.87
252,505.87
423,576.00
11,291.00

สถานบริการ
โป่งสา
728,738.00
1,269,581.11
540,843.11
745,408.00
16,670.00

แมํฮี้
413,225.00
518,399.75
105,174.75
429,754.00
16,529.00

แมํปิง
402,315.00
571,417.13
169,102.13
418,408.00
16,093.00

ห๎วยหมี
388,740.00
660,470.39
271,730.39
441,730.00
52,990.00
รวมทั้งหมด
5,026,933.00
7,995,844.76
2,968,911.76
5,257,132.00
230,199.00

มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.2 เรื่องการจ๎างพสช. เพื่อเป็นลูกจ๎างชั่วคราวรายเดือน (เงินบํารุง) เปิดรับสมัคร ตั้งแตํวันที่ 20 – 26 ต.ค. 2559
ประจําปีงบประมาณ 2560 อัตราคําจ๎าง เดือน ต.ค.2559 เป็นเงิน 6,300 บาท/เดือน
อัตราคําจ๎าง เดือน พ.ย.2559 - ก.ย.2560 เป็นเงิน 6,560 บาท/เดือน
ทั้งนี้ทางจังหวัด จะดําเนินการทําประกาศ และให๎มาสมัครที่รพ.ปาย รายละเอียดตํางๆ สอบได๎ได๎ที่งานบริหาร รพ.ปาย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบรพ.สต.พี่เลี้ยง ให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงาน สสช.ห๎วยหมี /สสช.บ๎านขุนสาใน /สสช.ปายสองแงํ และ
สสช.มโนราห์ ดําเนินการตามระเบียบตํอไป
4.6 คุณเพ็ชร บุญหล๎า
เรื่อง แจ๎งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในโครงการ ดังนี้
ระดับ A2 ได๎แกํ เมืองน๎อย
ระดับ V1 ได๎แกํ แพมบก ,มํวงสร๎อย ,เมืองแปง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 คุณพีรัญชน์ คําสม
เรื่อง กําหนดการ การออกหนํวยพอสว.ปาย ปี 2560
- วันที่ 20-21 ม.ค.2560 ขุนสาใน โป่งสา
- วันที่ 16-17 มิ.ย.2560 ห๎วยหมี /เมืองแปง
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- วันที่ 14-15 ก.ค.2560 หัวปาย ปายสองแงํ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 คุณสุทาทิพย์ จํากําซื้อ
เรื่องการเบิกวัสดุ ให๎รพ.สต.ทุกแหํง แยกใบเบิกตามคลังที่เบิกด๎วย ดังนี้
1) คลังเวชภัณฑ์มิใชํยา
2) คลัง Lab
3) คลังทันตกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ สําหรับการเบิกของ อาจจะได๎ไมํครบ เนื่องจากมีการจัดทําแผนซื้อรํวมทั้งจังหวัด และการควบคุมภายใน ปี
2560 ประธานจะลงสํารวจคลังรพ.สต.ด๎วย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
-ไมํมีมติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
-ไมํมีมติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 16.10 น.
นางสาวกรรณิกา พิมาร จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
นางจันทร์ทิพย์ มีชัย ตรวจ/ทาน
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เอกสารแนบท้าย

9

ตามเอกสารแนบท้าย 1
กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลา

1.โครงการควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกเฉพาะกิจพื้นที่บ๎าน
ตาลเจ็ดต๎น
2.โครงการควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก จังหวัด
แมํฮํองสอน ปีงบระมาณ 2559
3.งบสนับสนุนเป็นงบ
ดําเนินงาน สสอ.ปาย
เป็นคําใช๎สอย
4. โครงการควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกตํอเนื่องในพื้นที่รัง
โรค อ.ปาย จ.แมํฮํองสอน ปี
2559

17-30 มิ.ย.59

ส.ค.-ก.ย.59

สรุปการเบิกงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก
พื้นที่ดาเนินการ
รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ
บ๎านตาลเจ็ดต๎น
-คําใช๎สอย 23,540
หมูํ 3 ต.เวียงเหนือ
-คํายาทากันยุง และสเปรย์
1,060 บาท
พื้นที่ระบาดทุกหมูํบ๎าน
-คําอาหาร 60,000 บ.
****เบิกแล๎ว

มิ.ย.-ก.ย.59

พื้นที่ระบาดทุกหมูํบ๎าน

-คําใช๎สอย 100,000 บ.
*****เบิกแล๎ว

8 ส.ค.-ก.ย.2559

พื้นที่ระบาด ต.เวียงใต๎

-คําน้ํามันเชื้อเพลิง 42,160บ.
-คําจ๎างคนพํน 64,000 บ.
-คําใช๎สอย จนท. 76,800 บ.
รวม 106,160 บ.

แหล่งงบประมาณ

การดาเนินการ

CUP ปาย

-เบิกจํายแล๎ว

สสจ.แมํฮํองสอน
(งบเขต)

-เบิกจํายแล๎ว

สสจ.แมํฮํองสอน

-เบิกจํายแล๎ว

CUP ปาย
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.รณรงค์เดือนกรกฎาคม 2559
1.1คําอาหาร ป้านงค์
1.2คําเครื่องดื่ม/อาหารวําง/น้ําดื่ม
2.รณรงค์เดือนสิงหาคม 2559
2.1คําอาหารมื้อเช๎า-เย็น ทีม ศตม.
2.2คําอาหารป้านงค์ ครั้งที่ 2
2.3คําน้ําดื่ม
2.4คําอาหารวําง
2.5คําจ๎างพํนครั้งที่ 2 7 คนx 3วันๆละ 300 บ.
2.6คําอาหารกลางวัน อสม./ทหาร ทีมบ๎านใหมํฯ
2.7คําน้ํามันรถยนต์ อานนนท์
2.8คําถํายเอกสาร สารจากนายอําเภอ
2.9คําน้ํามันเชื้อเพลิง ศตม.
รวมทัง้ สิ้น

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ผู้จ่ายเงิน

21,000.7,080.-

11-15 ก.ค.59
11-15 ก.ค.59

-ชลิดา
-ชลิดา

6,000.23,000.3,135.3,650.6,300.900.500.600.2,080
74,245.-

1-5 ส.ค.2559
2-4 ส.ค.59
2-4 ส.ค.59
2.-4 ส.ค.59
2-4 ส.ค.59
3 ส.ค.59
3 ส.ค.59
3 ส.ค.59

-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา

หมายเหตุ : คุณชลิดา มอบเงินที่เหลือให๎คุณเจริญศักดิ์ 25,755 บาท

หมายเหตุ
เงินยืม CUP 100,000
บ.ชื่อวันเพ็ญ
เป็นคนยืม*****
(ยังไมํได๎เคลียร์
หลักฐาน)
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สรุปการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก
คุณเจริญศักดิ์
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
****รับเงินจากคุณชลิดา 25,755 บ.
1.จํายคําน้ํามันเชื้อเพลิง งวด 1
2.คําผ๎าเขียว-แดง
3.คําแกลอนน้ํามัน
4.คําน้ําดื่มวันประชุม
5.คําข๎าวกลํองกิจกรรมบ๎านใหมํฯ
6.คําจ๎างพํน วันที่ 5 ส.ค.59
7.คําเลี้ยงอาหารกลางวัน
8.คําน้ํามัน 2T
9.คําจ๎างพํน ครั้งที่ 1
10.คําถังผสมน้ํายา
11.คําถํานไฟฉาย
12.คําน้ํามัน 2 t 2 กระป๋อง รอบที่ 2
13.แกลอน 10 ลิตร 1 ใบ
14.คําน้ําดื่ม น้ําแข็ง 10 วัน
15.คําข๎าวกลํองวันแรก
16.คําเบี้ยเลี้ยงทีม ศตม.
รวมทั้งสิ้น

14,450.3,600
500
220
1,400
300
345
55
3,300
290
81
110
90
1,200
240
2,940
29,121

ก.ค.59

จํายเกิน 3,366 บ.

ผู้จ่ายเงิน
เจริญศักดิ์
เจริญศักดิ์

หมายเหตุ
เงินยืมCUP 100,000

หมายเหตุ รับเงินคืนจากคุณชลิดา
แล๎ว(จากงบ 60,000 บ.สสจ.)
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.รณรงค์เดือนกรกฎาคม 2559
1.1คําอาหารมื้อ เช๎า-เย็น ให๎ทีม ศตม.
1.2คําอาหารวํางประชุม War room 1 ครั้ง

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของจันทร์ทิพย์/ประภาส
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
****8,000.****1,040.-

11-15 ก.ค.59

ผู้จ่ายเงิน
-ประภาส ทดรองจําย
(ยังไมํได๎เงินคืน)
-จันทร์ทิพย์

หมายเหตุ
เงินสํวนตัวประภาส
เงินสํวนตัวทดรองจําย
ยังไมํได๎คืน
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.คําถุงหิ้วใสํอุปกรณ์ 6 แพ็คๆละ 20 บาท
2.คําอาหารกลางวันทีมพํน/สํารวจ(2 ก.ย.59)
3.น้ําแข็ง
4.คําอาหารกลางวันทีมพํน 6 คน
(30 ส.ค.-1 ก.ย.59)
5.คําน้ําดื่มวันประชุมปิดโครงการ(5 ก.ย.59)
6.สสอ.ปาย เลี้ยงอาหารเย็นทีมขึ้นเมืองน๎อย
7.จํายสํวนที่คุณเจริญศักดิ์จํายเกิน
8.คําน้ํามันรถยนต์ สสอ.ปาย ขึ้นเมืองน๎อย
9.คําน้ําดื่ม/น้ําแข็ง ทีมขึ้นเมืองน๎อย
10.จํายคําทีมพํน
-วุฒิ 21 วัน x 300 บ.
-วิทยา 18 วัน x 300 บ.
-วศิลป์ 19 วัน x 300 บ.
-อภิรักษ์ 20 วัน x 300 บ.
-อิทธิพล 19 วัน x 300 บ.
-ธนภูมิ 18 วัน x 300 บ.
11.คําอาหารป้านงค์
80 คน ป 35 บาท x 4 วัน

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก
งบ 60,000 บ.สสจ.มส.
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
120
2-4 ก.ย.59
1,670
40
720
30 ส.ค.-1 ก.ย.59
110
2,400
3,366
1,000
400
6,300
5,400
5,700
6,000
5,700
5,400
11,200

5 ก.ย.59
6 ก.ย.59
6 ก.ย.59
6 ก.ย.59
ส.ค.-5ก.ย.59

ผู้จ่ายเงิน
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-ชลิดา
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์

หมายเหตุ
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย
12.จํายกิจกรรมปราบอาชญากรยุงลาย
-ถุงดํา 3 หํอ
-น้ําแข็ง 20 ก.ก.
-น้ําดื่มชนิดถ๎วย 12 โหล
-เชือกผูกป้ายไวนิล 14 เมตร
-ถุงใสกับยางรัด
-ลวดมัดไวนิล
-คําตอบแทนทีมพํน/ติดป้ายไวนิล
4 คน x 200 บ.
-คําอาหารทีมพํน
-คําแก๎วน้ําพลาสติก 1 แถว
13.จํายกิจกรรมรณรงค์สันติชล
-คําอาหารจัดเลี้ยงมื้อกลางวัน
80 คน x 40 บาท
-คําถุงดําเก็บขยะ
-คําอาหารทีมพํน 4 คน x 40 บ.x 3 วัน
จํายคําทีมพํน 4 คน x 300 บ.x 3 วัน

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก
งบ 60,000 บ.สสจ.มส.
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
2-4 ก.ย.59
105
60
270
40
50
24
800
160
15
3,200
70
480
3,600
61,200

8 ก.ย.59
8 ก.ย.59

ผู้จ่ายเงิน
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-ชลิดา
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์

หมายเหตุ

-เงินโครงการอบรมครู

-เงินโครงการอบรมครู
1,000 บ.
-จันทร์ทิพย์ 200 บ.

15

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 100,000 บาท ที่ สสจ.สนับสนุนให้ สสอ.ดาเนินการควบคุมไข้เลือดออก
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ผู้จ่ายเงิน
1.คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ สสอ./รพ.สต.ที่ออกปฏิบัติงาน
53,080
ส.ค.-ก.ย.59
-ชลิดา
2.คําน้ํามันเชื้อเพลิง รถ สสอ.ปาย
2,000
ก.ย.59
-ศรีสะอาด
-คําอาหารที่ คุณเฉลิมชัย สํารองจําย
3,404
-ศรีสะอาด
-คําอาหารคุณศรีสะอาด สํารองจําย
556
-ศรีสะอาด
-คําอาหารที่คุณชลิดา สํารองจําย
4,760
-ศรีสะอาด
3.คําน้ํามันเชื้อเพลิงที่คุณชลิดา สํารองจําย
10,900
ก.ย.59
-ศรีสะอาด
4.คําอาหารที่คุณสกนธ์ สํารองจํายเลี้ยง อสม.
300
-ศรีสะอาด
5.คําอาหารที่คุณขวัญใจ เลี้ยง อสม.
2,000
-ศรีสะอาด
6.คําตอบแทน อสม.
ส.ค.-ก.ย.59
-ชลิดา
-รพ.สต.เวียงเหนือ
3,000
-ชลิดา
-รพ.สต.แมํของ
2,000
-ชลิดา
-รพ.สต.แมํฮี้
2,000
-ชลิดา
-รพ.สต.ทุํงโป่ง
2,000
-ชลิดา
-นักศึกษา
4,000
-ชลิดา
-ทหาร ร.7 พัน 5
5,000
-คุณเฉลิมชัย
-ศตม.1 แมํฮํองสอน
5,000
-คุณเฉลิมชัย
รวม
100,000

หมายเหตุ
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สรุปการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก
งบ 27,950 บาท ที่ประภาส ยืมจาก CUP โครงการตามแผนยุทธฯ ปี 2559
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ผู้จ่ายเงิน
1.คําอาหารทีมพํนให๎ตุํย
3,040
29 ส.ค.59
-จันทร์ทิพย์
2.คําน้ํามันรถ บค 300 ไปไทรงาม
1,000
30 ส.ค.59
-จันทร์ทิพย์
3.จํายคําน้ํามันพํนเคมีให๎ติ๋ม งวด 2
23,437
30 ส.ค.59
-จันทร์ทิพย์
-น้ํามันดีเซล 816.5 ลิตร 19,675 บ.
-จันทร์ทิพย์
-แก๏สโซฮอล์95 E10 50 ลิตร 1,205 บ.
-จันทร์ทิพย์
-จํายคําน้ํามันรถคุณบดินทร์ ไปพํนเคมีไทรงาม
500
-จันทร์ทิพย์
จํายเกิน 27 บ.
-จันทร์ทิพย์

หมายเหตุ
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สรุปการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออก
ที่ค้างจ่าย
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1.รณรงค์เดือนกรกฎาคม 2559
1.1คําอาหารมื้อ เช๎า-เย็น ให๎ทีม ศตม.

8,000.-

1.2คําอาหารวํางประชุม War room 1 ครั้ง
2.คําใช๎จํายสํวนเกิน
3.คําน้ํามันงวด 3
4.คําเบี้ยเลี้ยง จนท. สสอ./รพ.สต.
เดือน กันยายน 2559
5.คําเบี้ยเลี้ยง จนท. รพ.ปาย ก.ค.-ก.ย.2559
รวมทั้งสิ้น

11-15 ก.ค.59

1,040.200.-

ส.ค.59

35,828.16,080.-

1-30 ก.ย.59

61,148

ผู้จ่ายเงิน
-ประภาส ทดรองจําย
(ยังไมํได๎เงินคืน)
-จันทร์ทิพย์
-จันทร์ทิพย์

หมายเหตุ
เงินสํวนตัวประภาส
เงินสํวนตัวทดรองจําย
ยังไมํได๎คืน
เงินสํวนตัวทดรองจําย
ยังไมํได๎คืน
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อปท.
เทศบาลตําบลปาย
อบต.เวียงใต๎
อบต.เวียงเหนือ
อบต.แมํนาเติง
อบต.แมํฮี้
อบต.ทุํงยาว
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้จากท้องถิ่น
จานวนเงิน
ที่ขอสนับสนุน
ที่ได้รับการสนับสนุน
62,090
129,502
129,502
129,502
51,446
16,000.42,576
544,618

หมายเหตุ

-โอนเงินให๎ รพ.ปาย แล๎ว
-งบกองทุนฯเหลือน๎อย
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สรุปการรับ-จํายงบประมาณควบคุมป้องกันโรคไข๎เลือดออก อําเภอปาย ปี 2559
รายรับ

รายจําย

แหลํงงบประมาณ
1.สสจ.แมํฮํองสอน(โครงการควบคุมโรคไข๎เลือดออก)
2.สสจ.จัดสรรผําน สสอ.ปาย
3.CUP ปาย (เงินยืมของวันเพ็ญ ตามแผนปฏิบัติการเดือน
ส.ค.59)

4.CUP ปาย (โครงการควบคุมไข๎เลือดออก อําเภอปาย)
เงินยืมประภาส
5.โครงการควบคุมโรคตาลเจ็ดต๎น****รอรับเงินจาก CUP

6.งบเหลือจํายจากโครงการประชุมครูอนามัยโรงเรียน

รวมรับไปแล๎ว

จํานวนเงิน
รายการจําย
60,000 - 1.คําอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารวําง(ชํวงรณรงค์/ทีมพํน/
ขึ้นเมืองน๎อย/ศตม./เลี้ยง อสม.เฉพาะพื้นที่)
100,000 - 2.คําน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพํนเคมี งวด 1,2
100,000 - 3.คําน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์
-รถยนต์ ของ สสอ.ปาย ออกปฏิบัติงาน 14,900
-คําน้ํามันรถยนต์คุณบดินทร์ ไปไทรงาม 500
-คําน้ํามันรถยนต์คุณอานนท์ วิ่งใช๎งาน 500
-คําน้ํามันรถยนต์ ศตม.แมํฮํองสอน
2,080
27,950 - 4.คําจ๎างคนพํนเคมี
23,540 - 5.คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
-ตาลเจ็ดต๎น 23,540
-จนท.สสอ./รพ.สต. เดือน ก.ค.-ส.ค. 53,080
-ศตม.แมํฮํองสอน เดือน ก.ค.59
2,940
4,200 - 6.คําตอบแทนอื่นๆ
-อสม. 9,000.-นักศึกษา 4,000.-ทหาร ร.7พัน 5 5,000.-ศตม.แมํฮํองสอน 5,000.315,690
7.คําวัสดุ/ถํายเอกสาร

จํานวนเงิน
111,995

-

38,052
17,980

-

48,800

-

79,560

-

23,000

-

5,543

-
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รายรับ
แหลํงงบ
-CUP ปาย(ที่ต๎องเบิกเพิ่ม)

รายจําย
จํานวนเงิน

รายการจําย
8.คําใช๎จํายเดือนกันยายน 2559
-คําน้ํามันพํนเคมี งวด 3
-คําเบี้ยเลี้ยง จนท. สสอ./รพ.สต.
-คําเบี้ยเลี้ยง จนท.รพ.ปาย ก.ค.-ก.ย.59
-คําถุงดํา ถุงมือ แม็ส (ใช๎คืนน๎องนัท เบิกของ รพ.ปาย)
รวมทั้งสิ้นที่ค้างเบิก

จํานวนเงิน
35,828
16,080
12,000
2,500
66,408

-
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