
 
รายงานการประชมุประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน 

ครั้งที่ 2 / 2565 
วันที่  4  กุมภาพันธ์  2565 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหม่ืน 
 

***************************************************** 
 
ผู้มาประชุม 

1. นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย  สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น   สสอ.นาหมื่น 
2. นางนันทวรรณ ธุปะละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.นาหมื่น 
3. นายวรพจน์ บุญเจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.นาหมื่น 
4. นางสาวรจนา ธิเขียว   พนักงานธุรการ    สสอ.นาหมื่น 
5. นางสาววราพรรณ  จันตา  พนักงานการเงินและบัญชี   สสอ.นาหมื่น 
6. นางกมลชนก ขันใจ            เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         รพ.สต.บ้านหลักหมื่น 
7. นางสาวพันทิวา  นพรัตน์ดลพร  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน          รพ.สต.บ้านหลักหมื่น 
8. นางนารีรัตน์ วังค า   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         รพ.สต.บ้านหลกัหมื่น 
9. นางศิรินาวิน  มะราช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.นาทะนุง 
10. นายรุ่งกิจ ปิยศทิพย์   เจ้าพนักงานอาวุโส   รพ.สต.ปิงหลวง 
11. นางสาวรัตนาภรณ์  ขันกา  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  รพ.สต.เมืองลี 
12. นายคงเดช  วัฒนชัยประเสริฐ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  สสช.น  าเลา 
13. นางกาญจนา    อินนันใจ  พนักงานบริการ    สสอ.นาหมื่น 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายรัฐศาสตร์ ขันยอด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.นาหมื่น 
2. นางณิรินทร์รดา สุทธิ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          รพ.สต.บ้านหลักหมื่น 
3. นางสาวฬุริญา  สมค า   จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ   รพ.สต.นาทะนุง 
4. นางสาวนฤมล ธุปะละ  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ปิงหลวง 
5. นางสาววิรดา  การินไชย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.ปิงหลวง 
6. นางสาวสุพัตรา งึ มนันใจ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.ปิงหลวง 
7. นางสาวชนิภา ไข่ค า   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.เมืองลี 
8. นางสาวนฤมล ปินตาเขียว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  รพ.สต.เมืองลี 
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เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมในเวลา 09.00 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

เรื่องแจ้งให้ทราบจากการประชุม กวป. 

1. แจ้งประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี 2565 เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง (ผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ า) ส าหรับรอบการประเมิน รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) และรอบที่ 2 
(วันที่  1  เมษายน  2564 – 30  กันยายน  2565) เป็นต้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี  

1.1 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.2 รอบระยะเวลาการประเมิน 
1.3 การจัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.5 องคป์ระกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.6 การก าหนดน  าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.7 การก าหนดระดับผลการประเมิน 
1.8 ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน 
1.9 การกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
1.10 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. แจ้งประกาศประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ที่ ก.พ.ก าหนดไว้ ส าหรับรอบการประเมิน รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 
2565 ถึงวันที ่30 กันยายน 2565 (รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี ) 
 
    เรื่องแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

 1. แสดงความชื่นชมยินดีกับ “หมู่บ้าน 100% วัคซีนโควิด-19” ของอ าเภอนาหมื่นอีก 1 หมู่บ้าน  ได้แก่ 
บ้านป่าแพะ หมู่ 14 ต าบลบ่อแก้ว 
 2. แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในปี 2565(ณ 1 ก.พ. 2565)ให้เร่งกระตุ้นเข็มที่ 3 และเตรียมพร้อมการ
ฉีดในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี ให้เจ้าหน้าที่ไปชี แจงกับผู้ปกครองด้วย 
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1. ให้ รพ.สต./สสช.ท าแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 แห่งละ 1 วัน ต่อสัปดาห์ โดยให้สามารถด าเนินการฉีด และบันทึก
ข้อมูลได้เองที่ รพ.สต./สสช. (วัคซีนที่ให้บริการ Az / Pz ) 
สถานบริการในพื นที่ อ าเภอนาหมื่น ก าหนดแผน ในการฉีดในสถานบริการ ดังนี   
-    รพ.นาหมื่น วันจันทร ์
- รพสต.บ้านหลักหมื่น วันศุกร์  
- รพสต.นาทะนุง วันอังคาร 
- รพสต. ปิงหลวง วันพุธ 
- รพสต.เมืองลี วันพฤหัสบดี 
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2. ให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในงานเลี ยงแขกโดยเฉพาะงานที่มีแขกที่เดินทางมาจากนอกพื นที่ / 

พ่อค้าแม่ค้า ในตลาด / นักเรียน  
3. แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้คนที่อยู่นอกพื นที่อ าเภอนาหมื่นทั งในจังหวัดและ

ต่างจังหวัดตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้าสู่อ าเภอนาหมื่น เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพ่ือความปลอดภัย
ของคนนาหมื่น 

4. ขอให้ทุกหน่วยบริการเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา 
ลงทะเบียนเข้ารับเข้าร่วมโครงการและประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร COVID Free Setting 
Phase 2 ผ่าน QR Code ** ฝากทุกสถานบริการช่วยเชิญชวน สถานศึกษา / ส่วนราชการต่างๆ สมัครเข้า
โครงการ  

  

 

5. การคัดเลือกหมู่บ้านที่สามารถด าเนินการบ าบัดยาเสพติดในชุมชน หรือ CBTxและ TO BE NUMBER ONE ต าบล
ละ 1 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5ต าบลนาทะนุง บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5ต าบลบ่อแก้ว บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3
ต าบลเมืองลี และบ้านปิงใน หมู่ที่ 2 ต าบลปิงหลวง  

6. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอนาหมื่น ป ี
2565ภายใต้แผนงาน/โครงการ “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านนา่อยู่ หลงับ้านน่ากิน”  
- หน้าบ้านน่ามอง ตอบประเด็น การจัดการขยะรวมไปถึงการจัดสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม การป้องกัน

โรคติดต่อ เป็นต้น (ดูทั งในบ้านและบริเวณบ้าน) 
- ในบ้านน่าอยู่ ตอบประเด็น การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมไปถึงการดูแลกลุ่มเปราะบาง สุขภาพจิตกิจกรรม

ครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น 
- หลังบ้านน่ากิน ตอบประเด็น อาหารปลอดภัย รวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สุขาภิบาลอาหาร 

 

 

7. เรื่องเก่ียวเนื่องกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต./สสช. ให้แก่ อบจ.น่าน 
- คนที่ไม่ประสงค์ถ่ายโอนไป อบจ. ควรเขียนย้ายไปในที่ไม่ขอถ่ายโอนในรอบมีนาคม 2565 นี  
- ส ารวจและจัดท าบัญชีพัสดุให้พร้อม ด าเนินการโอนพัสดุระหว่างหน่วยงานให้เรียบร้อย และเบิกจ่ายเงินต่างๆ 

ให้เป็นปัจจุบัน สามารถตัดยอดเงินคงเหลือยกไปได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 
- ศึกษาและเตรียมจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื นที่ทั ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน, การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ, การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์, การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
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, การบริหารจัดการและพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อผู้ป่วย และการป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 / 2565 

- ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 1 / 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการประชุม ครั้งที่ 1 / 2565 
  1. ถวายเงินสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในโอกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 21 ม.ค. 2565 ณ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 56 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จ านวนเงิน 30,000 บาท  
 2. การจัดกิจกรรม มหกรรมก้าวท้าใจ season 4 ก าหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 65 พร้อมการ
แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ  

กิจกรรม  
- 06.30 น– 06.55. ลงทะเบียน (ได้แจกใบลงทะเบียนให้ทุกสถานบริการแล้ว ให้ส่งคืน ภายใน วันที่ 18 

มกราคม 65 ) / แจกน  าดื่ม คนละ 1 ขวด  รวมพล กัน ณ. บริเวณ สนามกีฬา โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ รจนา / วราพรรณ / ร าพึง / จีราพร / กฤติยาภรณ์ / ปรียาพร / เตือนใจ  

- 07.00 น. เดิน วิ่ง รณรงค์ จาก  บริเวณ สนามกีฬา โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม – ผ่านหน้าที่ว่าการอ าเภอ – 
สี่แยกนาทะนุง – สนามกีฬา อบต.นาทะนุง ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รถพยาบาลของ รพ.นาหมื่น ตามขบวน นักวิ่ง – เดิน / 
รถต ารวจ 

- 08.00 น. เดิน วิ่ง ถึงบริเวณสนามกีฬา อบต.นาทะนุง แจกผ้าบัฟ ส าหรับท่านที่เดินเข้ าเส้นชัย 250 คน
แรก ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ พันทิวา / จันทิมา / นฤมล / นฤมล ปินตาเขียว  
         - จุดประชาสัมพันธ์ รับสมัครก้าวท้าใจ  ได้แก่ พันทิวา / จันทิมา / นฤมล / นฤมล ปินตาเขียว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบ 

4.1 กลุ่มงานสนับสนุนงานบริหาร (นายรัฐศาสตร์ ขันยอด) 
1. งานบริหารทั่วไป 

1. นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า 
ราชการจังหวัดน่านตามกลุ่มภารกิจ ตามค าสั่งจังหวัดน่าน ที่ 26803/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั งแต่วันที่ 
4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี  

1.1. นายกฤชเพชร  เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
    รับผิดชอบ : ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ พลังงาน เทคโนโลยี การค้า  
      การลงทุน การบริการ  การท่องเที่ยว และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
1.2.นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
   รับผิดชอบ : ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจ ด้านสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.3. นายนิวัฒน์  งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
    รับผิดชอบ :  ก ากับดูแลกลุ่มภารกิจ ด้านการท่องเที่ยว การบริหาร การเมือง การปกครอง  
       และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแต่งตั งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  กรณี 
ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามค าสั่งจังหวัดน่าน ที่ 
26864/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามล าดับดังนี  
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2.1. นายกฤชเพชร  เพชรบูรณิน  ต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
2.2.นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่  ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
2.3. นายนิวัฒน์  งามธุระ  ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
2.4. นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์  ต าแหน่ง ปลัดจังหวัดน่าน 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2564  
ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการเสนอชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกในระดับจังหวัด 
ต่อไป ตามกลุ่มต่างๆ ดังนี  

 

 
4. สสจ.น่าน แจ้งผลการอนุมัติแผน และรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  

ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 20% (ปรับปรุงหลังคา รพ.สต.นาทะนุง 173,000 บาท) และ
งบหน่วยบริการ 70% (ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของแต่ละสถานบริการ) เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการจัดซื อ จัด
จ้าง จัดหา ตาม พรบ. พัสดุ พ.ศ. 2560 และตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

5. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สสจ.น่าน จะลงตรวจสอบภายใน คปสอ.นาหมื่น ประจ าปีงบประมาณ  
2565 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 และสุ่มตรวจ รพ.สต. ในเครือข่าย 1 แห่ง โดยสุ่มตรวจ 10% ของ
เอกสารปีงบฯ 2564 และเอกสารทั งหมดของ ปีงบฯ 2565 ในประเด็น การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน 
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 18 มีนาคม 2565 ลงพื นที่ รพสต. 1 แห่ง  

6. งานแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  
ประจ าปี 2565 ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนุง กลุ่มเป้าหมาย
ร่วมงานกีฬา จ านวน 500 คน (โดย อบจ.น่าน อุดหนุนงบประมาณให้ สสอ.นาหมื่น จ านวน 100,000 บาท และ 
สสอ.นาหมื่น ร่วมสมทบ 1,000 บาท รวมทั งหมด 101,000 บาท) 
 

4.2 กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ (นางนันทวรรณ ธุปะละ / นายวรพจน์ บุญเจริญ) 
1. สสจ.น่าน แจ้งก าหนดการนิเทศงาน คปสอ.นาหมื่น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 –  

16.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลนาหมื่น และรพสต.บ้านหลักหมื่น เข้าร่วม สถานบริการละ 2 คน  
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4.3 กลุ่มงานสนับสนุนงานบริการ (นางนันทวรรณ ธุปะละ)  

1. จากผลการอบรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ พบว่า 
- อสม. ยังไม่ทราบว่าผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสูง เป็นใคร / สมุดประจ าตัวของกลุ่มเสี่ยงไม่รู้อยู่ไหน 

 / ไม่ได้ติดตามเยี่ยมบ้าน 
- จึงขอให้ จนท.ทุกสถานบริการ ช่วยคืนข้อมูลกลุ่มเสี่ยงสูงให้อสม.ทราบ / ให้อสม.ส ารวจ 

สมุดประจ าตัว ถ้าหาย แจ้งขอรับทดแทนเล่มใหม่ / ติดตามการเยี่ยมบ้านของอสม.และลงข้อมูล ใน Google from ให้
ครอบคลุม รวมทั งการลงข้อมูลการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกระดูกหักโดยจนท. 

2. การสมัคร ก้าวท้าใจ Season 4 ขอให้ทุกสถานบริการ ด าเนินการรับสมัครลงทะเบียน ในกลุ่ม  
อสม. / นร. ในพื นที่ / ประชาชนทั่วไป ส าหรับบุคคลท่านไหน ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรองรับ ให้ รพสต.ด าเนินการ
ลงทะเบียน ใน PC ให้ ขอให้ด าเนินการเสร็จ ภายใน สิ นเดือน กพ.65 นี   

3. การด าเนินงานโครงการหนอนพยาธิ ในพื นที่ ต าบลนาทะนุง / เมืองลี ขอให้ด าเนินการต่อ 
- รพสต.บ้านหลักหมื่น เก็บตรวจ 90 คน พบ 1 คน ร้อยละ 1.11 / รพสต.เมืองลี  

เก็บ 69 คน พบ 5 คน ร้อยละ 7.25  
- พื นที่ ที่ยังตรวจรอบแรก ไม่ครบ 100 คน ขอให้ด าเนินการ ให้ครบ 100 คน / หลักหมื่น 

เก็บเพ่ิม 10 คน เมืองลีเก็บเพ่ิม 31 คน 
- กรณี ตรวจ ครบ 100 คน แล้ว ถ้าพบพยาธิใบไม้ตับ เกิน ร้อยละ 5 เก็บเพ่ิม 805 คน  

( ขอให้เก็บเพ่ิม ประมาณ เดือน มีนาคม 65 ) 
 

4.3 กลุ่มงานสนับสนุนงานบริการ (นายรัฐศาสตร์ ขันยอด) 
1. งานระบาดวิทยา 

1. การประเมินความเสี่ยงและตรวจ ATK ชนิดตรวจหา Antigen ด้วยตนเอง ส าหรับบุคลากรทาง 
การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ค้นหา และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ให้
มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลงทะเบียนการใช้งานที่ Application H4U (กลุ่มเป้าหมาย คป
สอ.นาหมื่น 132 คน แยกเป็น รพ.นาหมื่น 100 คน และ สสอ.นาหมื่น 32 คน) 

2. การจัดเตรียมศูนย์พักคอยแยกกักตัวในหมู่บ้าน (Home Isolation : HI) และในชุมชน  
(Community Isolation : CI) ให้มีความพร้อมต่อการกักตัวของผู้ติดเชื อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรคติดเชื อโควิด-19 เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 

2. งานสุขภาพภาคประชาชน 
สสจ.น่าน ให้คัดเลือกพื นที่ต าบลต้นแบบ สร้างสุข ในพื นที่ใหม่ เพื่อขยายผลในปี 2565 อ าเภอ 

ละ 1 ต าบล ประเด็นการสร้างสุขของ พชต. ในพื นที่ ได้แก่ เรื่อง โควิด-19 และประเด็นที่ทางต าบลได้ขับเคลื่อน อีก 2 
ประเด็นและขอเชิญแกนน าขับเคลื่อนต าบลต้นแบบ และผู้รับผิดชอบงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิติ เข้าร่วมประชุม ใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ อ าเภอนาหมื่น เลือกพื นที่ ต าบลนาทะนุง 
(รพสต. นาทะนุง)  

  

3. งานผู้สูงอายุ 
1. ศูนย์ประสานงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัดน่าน ได้ส่งประกาศ 

แต่งตั งประธานกรรมการชมรมผู้สูงอายุในเครือข่าย ที่หมดวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และ ให้ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565- 2566 ต่อไปดังนี  

1.1. นายสวัสดิ์   สิงหธ์นะ  ประธานกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  
       ประจ าจังหวัดน่าน 
1.2 นายนาเคนทร์  ค าคัน  ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอนาหมื่น (ประธานชมรมผู้สูงอายุ  
      ต าบลนาทะนุง)  
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4.3 กลุ่มงานสนับสนุนบริการ (นายวรพจน์  บุญเจริญ) 

1. การจัดสรรงบกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน  
ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
2. ข้อมูลส่วนราชการในอ าเภอนาหมื่น ที่เข้าร่วมตามมาตรการความปลอดภัยส าหรับองค์กร COVID Free Setting 
NAN ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  

                                                    /    /                            
               /
                          

               
         

                
                  
                 
              
    

                  
                    
                  
                
                 
                
      

                 
                    
                
          1      
                  
      

                 
                   
                1-

2      
4/1/2022, 
13:53:56                                                             79      13                                         

054-718-
714 8                

5/1/2022, 
10:38:09                                                              80                                  612659977 6             

5/1/2022, 
10:48:18                                                          

                 
                                        54787076 3               

25/1/2022, 
16:29:06                                              25      14                 

                  
          

054719361-
62 101             

 
 

แจ้งแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2565 

วันที่ กิจกรรม สถานที ่

2 ประชุมหัวหน้าส่วน / ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้องประชุมสสอ.นาหมื่น 
 ประชุมประจ าเดือน จนท. ห้องประชุมสสอ.นาหมื่น 

3 ฉีดวัคซีนโควิด หอประชุมบ้านปิงหลวง 
 ประชุมเตรียมรับการนิเทศจาก สสจ.น่าน ห้องประชุมโรงพยาบาลนาหมื่น 

4 ฉีดวัคซีนโควิด หอประชุมบ้านน  าอูน 

8 สสจ.น่าน นิเทศ ติดตาม คปสอ.นาหมื่น 
ห้องประชุมโรงพยาบาลนาหมื่น / 
รพ.สต.บ้านหลักหมื่น 

9 ฉีดวัคซีนโควิด วัดนาทะนุง 
 ประชุมเตรียมความพร้อม งานกีฬาอ าเภอ หอประชุมอ าเภอนาหมื่น 

11 เลือกตั งกรรมการสหกรณ ์ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาหมื่น 
12 ประชุมใหญ่สหกรณ์สาธารณสุข รร.ดิเอ็มเพรส 
23 งานกีฬาอ าเภอ อบต.นาทะนุง 
24 ประชุมการพลัดตกหกล้ม ผู้รับผิดชอบงานสถานบริการละ 1 คน สสจ.น่าน 

   
 
4.4 กลุ่มงานสนับสนุนงานอ่ืนๆ (นางสาวรจนา ธิเขียว) 

         - ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 
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4.5 เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหลักหม่ืน 

   - ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 
 

4.6 เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาทะนุง 
       1. แจ้งสถานการณ์ มีผู้ติดเชื อโควิดในพื นที่ จ านวน 1 ราย เป็นแม่ค้าที่ขายของในอ าเภอเมือง ไม่ได้
เดินทางเข้าพื นที่บ้านน  ากึ๋น หมู่ที่ 10 ต าบลนาทะนุง 

 
 4.7 เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปิงหลวง 
                   - ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 
     
   4.8 เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองลี 
                    - ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 

  
4.9 เรื่องของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านน้ าเลา 

                    - ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                   - ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
                   1. ความพร้อมในการฉีดวัคซีนของสถานบริการ สามารถด าเนินการลงข้อมูลในสถานบริการได้เลย 
  2. การอบรมเวชปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ รพสต.ปิงหลวง และ รพสต.เมืองลี เจ้าหน้าที่ของ รพสต. ทั ง 2 
คน ขอสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม 
  3. รายการที่จะเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ ของ รพสต.นาทะนุง ขอให้ด าเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ครุภัณฑ์แทน ให้แล้วเสร็จ ภายใน เดือนมีนาคม 2565  
  4. การอบรมโปรแกรมพัสดุ ขอให้ทุกสถานบริการ ส ารวจพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เรียบร้อยแล้วน ามาลงใน
โปรแกรมพัสดุ ต่อไป 

 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 
  ผู้บันทึกการประชุม                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
       นันทวรรณ                                  วิชัย 

      (นางนันทวรรณ  ธุปะละ)                       (นายวิชัย  ศิริวรวัจน์ชัย) 
                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ            สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

 


