
รายงานการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ (ชั้นล่าง) 
.................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
2. นางเฉลา รุ่งเรือง  ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
3. นางดวงกมล จันทร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
4. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
5. นางจรรยา บัวพ่ึง  ผอ.รพ.สต.โพหัก 
6. นายมานิตย์ อยู่เย็น  ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม    
7. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ รก.ผอ.รพ.สต.ดอนคา      
8. นางวัลธนา แก้วป่อง  ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
9. นางอมรรัตน์ เอมอาจ  ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
10. นางสาวธันย์ชนก  มณีค า  พนักงานธุรการ  สสอ.บางแพ 

     เริ่มประชุม  เวลา   13.41 น. 
ก่อนวาระการประชุม 

สวดมนต์ก่อนประชุม      

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  แนะน าข้าราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  1. นางสาวปทิตตา   สุขส าราญ (นิด)    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
  2. นางสาวนพมาศ   สาวเสม (แนน)     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  รพ.สต.โพหัก 
  3. นางพรเพ็ญ อารีกิจ (เหมียว)        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร  รพ.สต.วัดแก้ว 
  ข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 

1. 1.นางสมนึก  มหาสังข์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์บริการ
ทะเบียนภาค 7 จังหวัดนครปฐม 

2. นางสาวอรอุมา  บัวดี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการ ย้ายไปที่ปกครอง อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 
ขอขอบคุณ 
ตามท่ีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโหลิต ณ 
บริเวณท่ีว่าการอ าเภอบางแพ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีผู้ร่วมลงทะเบียนจ านวน 89 ราย 
ได้รับโลหิตจ านวน 64 ยูนิต  
การประชาสัมพันธ์ 
ได้ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระบบนัดบริการผ่านระบบออนไลน์ของ รพ.สต.ทุกแห่ง สามารถคลิกหน้าเวปไซด์หรืออ่าน 
QR_Code ผ่านมือถือได้ โดยแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ และวันประชุม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ของ รพ.สต.ทุกแห่งต้องด าเนินการได้ทั้ง 2 เรื่อง 

  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ได้เปิดอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2562 วดัแก้ว ประเมินยอดเพชร เวลา 12.30 น. 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2561  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ (ชั้นลา่ง) 
            มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดอบรม Smart office 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 สถานการณ์ไข้เลือดออก สัปดาห์รณรงค์ไข้เลือดออก 
 - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2562 
 - ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-15 มิถุนายน 2562 

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก าหนดให้เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562 เป็นเดือนที่มีการรณรงค์พร้อม
กันทั้งจังหวัด พร้อมรายงานผลตามแบบรายงานที่ก าหนด ได้รับค าชมจากสาธารณสุขนิเทศ เรื่องการควบคุม
ไข้เลือดออกได้ดี 

สิ่งที่ต้องด าเนินการคือ ปฏิบัติตามมาตรการของเขต จังหวัด และด าเนินการอย่างรวดเร็ว เร่งด่วง กรณี
แจ้งเคส 

-แจ้งเคสผู้ป่วยในกลุ่มไลน์ “Bangphae CDCU” ให้ด าเนินการตามมาตรการ 3 3 1 และ 0 3 7 14 
พร้อมส่งภาพถ่ายภาพควบคุมโรคภายในวันที่แจ้งรายงาน 0 3 7 14 ส่งภายถ่ายในกลุ่มไลน์ท าเป็นโน๊ตหรือ
อัลบั้ม เพื่อไม่ให้รบกวนการแจ้งเคส DHF (รัศมี 100เมตรบ้านผู้ป่วย วันที่ 3 ค่า HI ไม่เกิน 5% ตั้งแต่วันที่ 7 
ค่า HI =0 CI=0) 

-รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องไข้เลือดออกทุกรูปแบบ (รถประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว กลุ่มไลน์ อสม.หรือ รพ.สต.จัดตั้ง) รวมถึงให้ประชาชนจัดหาสเปร์กระป๋องก าจัดยุงลายประจ าบ้าน 

-หลักการด าเนินงาน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ออกร่วมกับ อสม.พิมพ์แบบส ารวจทุกหลังคาเรือนระบุบ้านเลขท่ี 
อสม.รับผิดชอบ ในรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย แจกเพ่ือแบ่งละแวกออกมาควบคุม ใส่ทราย ปล่อยปลา ปิด
ฝาภาชนะ และปิดตะข่ายเขียว คว่ าภาชนะ เก็บไม่ให้ขังน้ าอีกต่อไป ที่ส าคัญต้องได้คุณภาพ (ในบ้าน ครัว แจกัน 
แก้วน้ าถวายพระ ภาชนะให้น้ าสัตว์เลี้ยงในบ้าน นอกบ้าน) พร้อมกับการพ่นสเปร์กระป๋อง swing fox หรือ
ร่วมกับ ULV ติดรถยนต์ 

-สร้างกลไกลการท างาน อสม.ให้เข้มแข็งเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย 
 -ก าหนดมาตรฐานเช่น บ้านอสม.ต้องปลอดลูกน้ ายุงลาย ละแวกบ้าน อสม.รับผิดชอบต้องปลอดลูกน้ า 

ใช้แรงจูงใจเชิงลบ หรือเชิงบวก มีมาตรการเช่น มอบรางวัล (เงิน สิ่งของ อ่ืนๆ) ประจ าเดือน  หรือสรุปทั้งปี 
-ถ้าด าเนินการตามมาตรการได้เชื่อว่าต้องอยุดโรคได้แน่นอน ตามเกณฑ์ของเขต วันที่ 0 และวันที่ 3 ใน

รัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย ค่า HI< =5% และวันที่ 7 เป็นต้นไปค่า HI = 0 ในรัศมี 100 เมตรรอบบ้าน
ผู้ป่วย 

-วิธีการด าเนินงานที่ก าหนดใน พชอ.คือ  
1 บ้าน อสม.ต้องปลอดลูกน้ ายุงลาย 
2 หลังคาเรือนที่ อสม. รับผิดชอบต้องไม่มีลูกน้ ายุงลาย ก าหนดในไตรมาส 3,4 ของปี 2562 

ร่วมกับการใช้มาตรการต่างๆผ่านมติเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายค่าตอบแทน แบบรายงานการปฏิบัติงาน อสม. ใช้ระเบียบนี้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 

          การท าประชาคมให้ความรู้กับชาวบ้าน  ใช้ประกาศ รองอธบดีกรมอนามัย  
          กระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วม และร่วมรับผิดชอบ  คัดแยกกลุ่มคนเป็น 3 กลุ่ม  
  1.กลุ่มคนที่ให้ความร่วมมือ สามารถปฏิบัติตามได้ในเรื่องการควบคุมโรคโดยมีตัวแทนครัวเรือน 
                       ด าเนินการ  

file:///C:/Users/My%20User/Downloads/september61/conclude_july_2561.docx
file:///C:/Users/My%20User/Downloads/september61/conclude_july_2561.docx
https://www.posttoday.com/social/general/591313


  2.กลุ่มท่ีให้ความร่วมมือแต่ต้องติดตาม  
  3.กลุ่มท่ีมีปัญหาไม่สนใจ     
                     *หากพบปัญหารายงานนายอ าเภอ ในฐานะ ประธาน EOC เพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 
 การท าประชาคมชาวบ้าน เห็นปัญหา ตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วม  ถ้าท าได้ถือเป็นนวัตกรรมหรือ               
Best Practice เรื่องการป้องกันควบคุมไข้เลือดออกได้ 
          เน้นย้ า การควบคุมไข้เลือดออกให้ปฎิบัติตามมาตรการของเขตและจังหวัดราชบุรี   
จนท.ออกร่วมกับอสม.ท าให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
 

4.2 การด าเนินงานอ าเภอ To Be Number One การรับการประกวดประเภทชุมชน  
      วันที่ 18 มิถุนายน 62 เวลา 12.30 น. และเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดที่เมืองทองธานี วันที่ 13-

15 กรกฎาคม 2562 

4.3 การศึกษาดูงาน รพ.สต.ดีเด่น ระดับประเทศ (รพ.สต.ท่าสะท้อน) อสม.ดีเด่นระดับชาติสาขาป้องกัน    
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อ าเภอพุนพิน   สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ระดับชาติ 2 ปี/2 แห่ง 
อ าเภอพนม จ.สุราษฎร์ธานี  เดือนสิงหาคม 2562  เบื้องต้นก าหนดแห่งละ 4 คน รวมเป็น 40 คน  
เดินทางไป เย็นวันที่ 22 สิงหาคม 2562  

4.4 การด าเนินงาน พชอ. อ าเภอบางแพจะจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบางแพ กรอบการ
ด าเนินงานกองทุนจะกว้างกว่าของอ าเภอกระทุ่มแบน  

นายอ าเภอ ต้องการตั้งกองทุน หาเงินเข้ากองทุน (วิ่ง,เดิน,ปั่นจักรยาน)  
ให้รพ.สต.ช่วยส ารวจผู้ปว่ยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ แจ้งสสอ เพื่อเข้าในที่ประชุม พชออ าเภอเพ่ือลงไปเยี่ยมไป
ช่วยเหลือ  

4.5 การประกวด อสม. ปี 2562 ระดับจังหวัดเดือนพฤศจิกายน ระดับอ าเภอประมาณเดือนตุลาคม 2562 
ให้เตรียมการคัดเลือก และอ าเภอบางแพจะไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อสม.ดีเด่น
ระดบัชาติ 2 สาขา 

4.6 ตัวชี้วัดรอบท่ี 2/2562   และติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและ OKRs 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 

วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ  :  รพ.สต. 
ระดับค่าเป้าหมาย :  ระดับ 3 
ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด 

การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล  หมายถึง  หน่วยบริการสาธารณสุขมีการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล โดยมีการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต ารวจ อปท. วัด โรงเรียน ผู้น าชุมชน  อสม. ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ให้กลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ห่างไกลจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและอบายมุข โดยมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น 
การด าเนินการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ให้วัยรุ่นได้ตระหนักถึงผลการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องในช่วงระยะเวลา 
1 เมษายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562 

ตัวชี้วัดที่ 2 :จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากปีท่ีผ่านมา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ  :รพสต.  
ระดับค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 50(น้ าหนัก = ) 
ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด  
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จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมา หมายถึงผลลัพธ์ที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จของ รพ.สต. ใน
การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยสามารถลดจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน รพ.สต. 
ลงร้อยละ 50เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี (กรณีท่ีน้อยกว่า 6 ให้ใช้ค่า 6 ส าหรบัเปรียบเทียบ) ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน 

ตัวชี้วัดที่ 3  :   ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ    รพ.สต. 
ระดับค่าเป้าหมาย : ระดับ.............3.................... 
 ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด  

 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์  
เด็ก 0-5 ปี ในพ้ืนที่  มีแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาเด็ก 0-5 ปี  มีข้อมูลเฉพาะกลุ่มอายุในการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กด้วยDSPM การคัดกรองและส่งเสริมพฒันาการ การจัดกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่าเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  
การบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหาพัฒนาการ   

เด็กกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เด็ก 4 กลุ่มอายุเฉพาะ (9 , 18 , 30 และ 42 เดือน จากฐานข้อมูล
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย)  ที่ต้องคัดกรองพัฒนาการ 
  เครื่องมือประเมิน ใช้แบบประเมินDSPM เป็นแบบคู่มือเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย ที่ใช้เพ่ือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย   
มีข้อทดสอบพัฒนาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกล้ามมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการใช้ภาษา ด้านการเข้าใจภาษา 
ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง  โดยเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการคัดกรองด้วย 
แบบประเมินDSPM และ มีพัฒนาการปกติทั้ง 5 ด้าน 

ตัวชี้วัดที ่  4   : ร้อยละของการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย  
วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ :  รพ.สต. 
ระดับค่าเป้าหมาย :  ระดับ 4 เกณฑ์  50 % 
ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด  
1.การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่โดยการตรวจด้วย fit test ในประชากลุ่มเป้าหมาย 
2.การวัดผลงานคัดกรอง  ประมวลผลงาน  ณ  วันที่  31 สิงหาคม  2562 
ระดับค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 
 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด  : 
    A   = จ านวนประชาชนกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ ่
  B   =  จ านวนประชาชนกลุ่มเปา้หมาย 

           ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน     = ( A / B ) x 100 
ตัวช้ีวัดที่   5   : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองผ่าน
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ รพ.สต.ด าเนินการแล้วท าให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับได้ เพ่ือป้องกัน
การเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย DPACrb Keto หรือวิธีการใด ๆ  
การวัดผลงาน ประมวลผลงานจาก hdcservice.moph.go.th  ณ  วันที่  31 สิงหาคม  2562 
ระดับค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60 ที่ระดับ 4 

 



ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก   
วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ: รพ.สต. (น้ าหนัก = ) 
ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด 

การสุ่มประเมินความถูกต้องของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง หมายถึง การสุ่มประเมินความถูกต้องการตรวจ     เต้า
นมในสตรีอายุ 30-70 ปี โดยใชแ้บบประเมินทักษะการตรวจเตา้นมของกรมอนามัย ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง(ตามแบบการ
ประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองแนบท้าย)โดยสุ่มประเมินในสตรีเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่
รับผิดชอบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประเมินความถูกต้องของการตรวจเต้านมในภาพรวมของหน่วยบรกิารและใช้ในการวางแผน  

กลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูก คือ สตรีอายุ 30-60 ปี ตามฐานประชากร HDC  
ตัวชี้วัดที่  7:  ลดค่า HI CIไม่เกินค่าเป้าหมาย 
วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ  :เพ่ิมเติม  ใช้วัด รพ.สต.  
ระดับค่าเป้าหมาย :HI <ร้อยละ 10 , CI=0 (น้ าหนัก = ) 
ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด  

ลดค่า HI CI ไม่เกินค่าเป้าหมายหมายถึงผลลัพธ์ที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จของ รพ.สต.. ในการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการควบคุมก ากับการด าเนินงานของ รพ.สต. ให้มีค่า HI CI ไม่เกินค่าเป้าหมายHI <ร้อย
ละ 10 , CI< ร้อยละ 0 

การส ารวจค่า CI ประกอบด้วย วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รพ.สต. เทศบาล/อบต. 
ตัวชี้วัดที่  8:  ระดับความส าเร็จของการควบคุมไข้เลือดออก Second generation 
วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ  : ใช้วัด รพ.สต.  
ระดับค่าเป้าหมาย :ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก Second Generation (น้ าหนัก =5) 
ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด  

ผู้ป่วย Second Generation หมายถึงหมู้บ้านที่รพ.สต.รับผิดชอบเกิดผู้ป่วยไข้เลือดออก 
Second Generation จ าแนกรายหมู่บ้าน  
ตัวชี้วัดที่   9   : ร้อยละของการควบคุมน้ าตาลได้ดีในผู้ป่วยเบาหวาน  
วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ :  รพ.สต. 
ระดับค่าเป้าหมาย :  ระดับ 4 เกณฑ์  50 % 
ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด  
           การควบคุมน้ าตาลได้ดีในผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองผ่านกระบวนการหรือ
กิจกรรมทีร่พ.สต.ด าเนินการแล้วท าให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้เพ่ือป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมา ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย DPACrb Keto หรือวิธีการใด ๆ  
 การวัดผลงาน ประมวลผลงานจาก hdcservice.moph.go.th  ณ  วันที่  31 สิงหาคม  2562 
ระดับค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดที่ 10:  ร้อยละของการจัดส่งรายงาน/ข้อสั่งการครบทันเวลา 
วัดผลงานที่หน่วยงานระดับ  : ใช้วัด รพ.สต. ระดับค่าเป้าหมาย :ร้อยละ 95 
ค าอธิบายความหมายของตัวชี้วัด  

ร้อยละของการจัดส่งรายงานครบทันเวลาหมายถึงผลลัพธ์ที่บ่งชี้ของ รพ.สต. ในการจัดส่งงานถูกต้องครบถ้วน
ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือราชการ หรือหนังสือราชการแนบตารางรายการก าหนดระยะเวลาให้ส่งรายเดือนของทุก
ปี จากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ หรือสั่งการเก่ียวกับงานราชการทุกเรื่องที่ก าหนดระยะเวลาให้ส่งรายงาน 
จากสาธารณสุขอ าเภอด้วยวาจาหรือทางไลน์กลุ่ม สสอ.บางแพ  
(กลุ่มของส านักงานฯ ผอ.รพ.สต.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
 



4.7 ระบบ My Office สสจ.รบ.จัดอบรมแล้ว ข้อดีคือ ลดการใช้กระดาษ สามารถดูหนังสือผ่านระบบ 
Internetรับ ส่งหนังสือ ได้ตลอดเวลา ยกเว้น เอกสารการเงิน เอกสารจัดซื้อ-จ้าง ใบลาที่ต้องเสนอนายอ าเภอ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ เริ่มใช้งานระบบจริง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 
  ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. 

1.นายประวิทย์ เอมอาจ 
            - พอ.สว. วัดดอนมะขามเทศ + จังหวัดเคลื่อนที่  
              ขอความร่วมมือ อสมหัวโพ 80 คน ชาวบ้าน 250 คน และขอความร่วมมือจากทุกรพ.สต. 
              มีการท าหมันหมา-แมว  
             -วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอ าเภอเชิญชวนไปเชียร์ TO BE NUMBER ONE     
           2.นายชัยพร  จันทร 
                    - 
           3.นางวัลธนา แก้วป่อง (ช่วยปฏิบัติราชการ สสอ.) 
  1. ติดตามกิจกรรมวันดื่มนมโลก 10 มิถุนายน 2562 ส่งเป็นรูปภาพ 2-3 ภาพ พร้อมระบุ 
เป้าหมายกี่คน หนังสือส่งไป 28 พฤษภาคม 2562 

          2. ส่งแผนออกก าลังกายให้กับจังหวัดแล้ว ให้รพ.สต.ลงไปร่วมออกก าลังกาย+ขอภาพกิจกรรม 
จังหวัดลงพื้นที่ด้วย 3 วัน คือ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดหัวโพ รพ.สต.หัวโพ 
22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ รพ.สต.วัดแก้ว 
27 กันยายน 2562 ประสานโพหัก 

3. วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จังหวัดตัดชื่ออ าเภอบางแพ ให้เหลือ 15 คน (พอ.สว.) 
4. HDC พัฒนาการเด็ก ฝากให้ช่วยดู เป้าหมาย 90 ของบางแพได้ 78   
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ   
 รพ.สต.วังเย็น   - 

รพ.สต.บ้านหนองม่วง  - 
 รพ.สต.วัดแก้ว                - 
 รพ.สต.ดอนคา   - 
 รพ.สต.บ้านดอนใหญ่           - 
 รพ.สต.ดอนใหญ่   - 
 รพ.สต.โพหัก   - 
 รพ.สต.บ้านวังกุ่ม   - 
 รพ.สต.หัวโพ            - 
ปิดประชุม เวลา 15.52 น. 
       

 
   ผู้จดบันทึกการประชุม                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
     น.ส.ธันย์ชนก มณีค า                                                 นายประดิษฐ์ สาลียงพวย  
             พนักงานธุรการ                                                      สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


