
สรุปรายงานการประชุมประจ าเดือน 
ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ (ชั้นล่าง) 

วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. 
รายงานการประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  

.................................... 
     เริ่มประชุม  เวลา   09.30 น. 
ก่อนวาระการประชุม 
 ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.หัวโพ  น าเสนอ รพ.สต.ติดดาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 
2,000 บาท พรอ้มเกียรติบัตร 

ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวัดแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กปลอดโรค
ต้นแบบ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 
............................................................................................ ......................................................................... ........................ 

ระเบียบวาระท่ี 1ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.ชี้แจงเรื่องการออมแห่งชาติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
โดยนายกิจจา  เสาวรส ปลัดอ าเภออาวุโส 
เงินออมแห่งชาติ  รัฐบาลมีโครงการเงินออมแห่งชาติ  มีนานแล้ว 4-5 ปีแต่มีการประชาสัมพันธ์ยังไม่ค่อยขับเคลื่อน 
ก าหนดเป้าหมาย แต่ละหมู่บ้านพิจารณาจากจ านวนผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐ นับอสม.ทุกท่านเป็นผู้ได้รับค่าตอบแทน 
เป็นเป้าหมายใหม ่ที่จะต้องท าเรื่องเงินออม ยกเว้นผู้มีประกนัตนโดยวิธีอ่ืนแล้ว ผู้ประกันตนโดยมาตรา40 มี3 ทางเลือก 
ส่ง70บาท ส่ง 100 บาท  สง่300 บาท ทางเลือกท่ี2 กับที่3 ได้บ าเหน็จชราภาพกับสงเคราะห์ทุพพลภาพ  ทางเลือกท่ี  
1 ไม่ได้   เงินออมแห่งชาติ รับประโยชน์ 3 ต่อ 1. รับบ านาญตลอดชีพ 2. รัฐบาลค้ าประกัน 3.ลดหย่อนภาีี  
สิทธิการรับเงิน สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 60 ปี 
             อายุขณะออม 15-30ปี  รัฐสมทบให้ ร้อยละ 50 ไม่เกิน 600 บาท  ต่อปี  
             อายุขณะออม 30-60ปี  รัฐสมทบให้ ร้อยละ 80 ไม่เกิน 960 บาท  ต่อปี   
             อายุขณะออม 50-60ปี  รัฐสมทบให้ ร้อยละ 100 ไม่เกิน 1200 บาท  ต่อปี   
การฝากเงิน เดือนละ100 บาท ถ้าสมัครไปแล้ว และท างานโรงงานหรือรับราชการมีประกันสังคม บัญชีนี้ยังคงอยู่ แต่
รัฐบาลไม่ได้สมทบให้  หน่วยงานประสานงาน ที่เสมียนตราอ าเภอ การรับสมัครส่งใบสมัครที่เสมียนตรา การส่งเงินให้ที่
ธนาคาร ธกส.  กรุงไทย  ออมสิน (ธนาคารของรัฐทุกแห่ง) การรับสมัครต้ังแต่บดันี้การสมัครเป็นสมาชิกต้องเอาเงินเข้า
กองทุน 50 บาท ทุกเดือนมีนาคม ของปีทางกองทุนจะส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดให้สมาชิกทราบ  
การส่งเงินสะสม  ขั้นต่ า 50บาท/ครั้ง/เดือน  สูงสุด 13,200 บาท  การสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 
ถ้าส่งเงิน เกิน144,000 บาท   การสมัครถ้าอายุเกิน50ปีขึ้นไป ส่งเงิน10ปี 
   2.  ตามมติที่ประชุมเครือข่าย อสม.ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้ทุกพ้ืนที่คัดเลือกประธาน อสม.เริ่มปฏิบัติงานเดือน 
ม.ค.2563  โดยมีวาระ 4 ปี 2563-2567 ค่ะ โดยถือปฏิบัติตามประกาศและระเบียบของชมรม อสม.แห่งประเทศไทย 
จังหวัดราชบุรีได้ก าหนดปฏิทินในการคัดเลือก ดังนี้ 

- เดือน สิงหาคม 2562  คัดเลือกระดับหมู่บ้าน และต าบล  
- เดือน กันยายน 2562  คัดเลือกระดับอ าเภอ 
- เดือนตุลาคม 2562     คัดเลือกระดับจังหวัด 
- เดือน พย.-ธ.ค.2562   คัดเลือกระดับเขต ภาค และประเทศ 



ซึ่งประธาน อสม.ชุดเดิม ต้องปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 และชุดใหม่เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มค.2563 ทั้งนี้ 
งาน สช.สสจ.จะท าหนังสือแจ้งลงไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
................................................................ ........................................................................................................................... .. 
           3. การประกวด อสม. ให้แต่ละพ้ืนที่เตรียมเก็บผลงาน   อ าเภอประกวด ต้นตุลาคม   จังหวัดประกวด
กลางเดือนพฤศจิกายน  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม   
การประชุมประจ าเดือน     วนัที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ (ชั้นล่าง) 
มติที่ประชุม  รับองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
                            ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 สถานการณ์ไข้เลือดออก เดือน กค 2562 บางแพ เป็นอันดับที่2 รองมาจาก บ้านคา บางแพ สวนผึ้ง 
บางแพ พบว่ามีการท างานควบคุมโรคอย่างเต็มที่แล้ว แต่จ านวนผู้ป่วยยังไม่ลดลงให้เจ้าหน้าที่พูดคุยปัญหาอุปสรรค ว่าไป
ด าเนินการแล้วท าไมยังไม่ลดลง 
-  หัวโพ   น าเสนอโดย ผอ.รพ.สต.หัวโพ   กรณีการระบาด ชิคุนกุนยา  พื้นที่ไม่ทราบว่ามีโรคเกิดขึ้น เกิดจากพม่า 
เจ้าของบ้านไม่ให้ความร่วมมือ ทราบครั้งแรก15 ราย หลังจากนัน้กระจายไป6 ราย จึงจะควบคุมได้  ในพ้ืนที่ยังมีแหล่ง
รังโรค  เป็นบ้านที่มยีุงเยอะมาก อสม.เข้าไปควบคุมเจอลูกน้ ามาก  เจ้าของบ้านไม่ให้ความร่วมมือเกิด4 ราย ไม่ค่อยยอม
ให้เข้าควบคุมโรค  
- ปัญหา   ท้องถิ่นไม่มีอุปกรณ์ในการควบคุมโรค เวลาเกิดโรคต้องขอยืมจากหน่วยงานอ่ืน อยากให้ อปท.มีอุปกรณ์ น้ ายา 
พร้อมใช้งาน  
มติที่ประชุม          น าเข้าที่ประชุม  หน.ส่วนราชการ  
ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม     เครื่อง ULV  ละอองฝอย ใช้ดี ไม่มีคราบน้ ามัน ประชาชนชอบให้พ่น  
-  สสอ.   ฝากให้ อสม เป็นแกนหลักในการควบุคุมโรค  อสม.1 คนรับผิดชอบ10 หลังคาเรือน ถ้ามีการท างานจริงๆๆ
น่าจะควบคุมโรคได้  บ้านอสม.ต้องไม่ให้มีลูกน้ า แบ่งเป็นกลุ่ม ที่ควบคุมได้ กลุ่มที่ควบคุมยาก  เวลาลงพื้นที่ เจอลูกน้ า 
ตลอด  อย่าให้เกิด second  ถ้าควบคุมโรคอยู่ จะได้ไม่ต้องพ่นตลอด กรณีห้องแถว ได้น าเข้าท่ีประชุมหน.ส่วนราชการ 
ให้ท้องถิน่ตรวจสอบติดตาม เจ้าของห้องแถว ท้องถิ่น จะลงตรวจห้องแถว เดือน สค. เพ่ือออกใบอนุญาต  ใช้ พรบ.สาสุข
ในการควบคุมโรค ในการประชุมครั้งต่อไป ให้แต่ละพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการควบคุมโรค ปัญหาอุปสรรคที่พบจาก
การลงพ้ืนที่ด าเนินงาน 
- โพหัก น าเสนอโดย ผอ.รพ.สต.โพหัก   
        จนท.อ าเภอ ออกสุ่มลูกน้ า  อสม.และเจ้าบ้าน ขอร้องไม่ให้ลงวันที่ 1 กับ 16 พ้ืนที่มีภารกิจ สุ่มโดยหมู่ที่ 1 มีญาติ
เป็นต ารวจ ถามว่าในการเข้าสุ่มลูกน้ าท าไมไม่มีใบขออนุญาตในการสุ่มลูกน้ า   เข้าบ้านคน  
สัปดาห์รณรงค์ไข้เลือดออก  13-18 สิงหาคม 2562 
- วัดแก้ว มี 2 ราย เป็นเคสน าเข้า ผู้ป่วยไม่อยู่ในพื้นที่ชุมชน  เวลาออกปฎิบัติงานน าผู้ใหญ่บ้านไปด้วย 

4.2 การใช้ระบบ My office หรือระบบสารบรรณออนไลน์  หนังสือแจ้งเวียนรวดเร็วประหยัดกระดาี 
แต่ยังพบปัญหาของการเสนอรายงานจัดซื้อ/จ้าง เริ่มตั้งแต่การแตง่ตั้งผู้ก าหนดคุณลักีณะ  และรายงานขอซื้อ/จ้าง 
ในระบบกับหนังสือตัวจริง  
มติที่ประชุม   ให้ท าแบบเดิมก่อน ทางสสอ.จะศึกีาอีกครั้ง   เมื่อเสนอให้แตง่ตั้งผู้ก าหนดคุณลักีณะ   หลังจากได้รับ
อนุมัติแล้ว จึงจัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง  



     4.3 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี 61 ของบางแพ 11รายการ เวลาจัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว ให้สแกนเอกสาร
ส่ง รพ.แม่ข่าย รพ.แม่ข่ายจะบันทึกเข้าระบบ เป็นอันว่าด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้ายังไม่บันทึกเข้าระบบจะถือว่ายังไม่ได้
ด าเนินการ  สปสช.จะลงตรวจสอบ ติดดามในพ้ืนที่ 
 4.4 สรุปผลการด าเนินงานในภาพจังหวัดราชบุรี  รายละเอียดแจ้งที่ประชุม 
ผลงานบางแพ   ผลงานผ่านเกณฑ์ทุกรายการ นพ.สสจ.แจ้งว่าถ้าอ าเภอไหน ผลงานดี จะมีเงินมาบริหารจัดการมาก 
ไตรมาสที่1 ปี 2563 ผลงานการคัดกรอง ให้รีบด าเนินการให้เสร็จ แล้วรีบบันทึกในระบบ  
 4.5 ตัวชี้วัดรอบท่ี 2/2562  รายละเอียด  http://203.157.19.59/cockpitrb/ 

4.6 วันที่ 13 สค.62 ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง รับฟัง VDO Conference ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สสจ.ที่
ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ (ชั้นล่าง) เวลา09.00 น. และประชุมพิจารณาผลงาน 10.30 น.  

4.7 รพ.สต.ทุกแห่ง ทบทวนแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวง เขตสุขภาพ สสจ.รบ. 
คปสอ.และปัญหาไนพ้ืนที่จัดส่ง สสอ.บางแพ วันที่    ……………    สิงหาคม 2562 
          4.8 รายชื่อเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และอสม.ไปศึกีาดูงานที่จังหวัดสุราีฎร์ธานี เดือนสิงหาคม 2562 ก าหนด
บุคคลและหน้าที่ในการศึกีาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือจัดท าสรุปผลการดูงาน เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

      4.8.1.รพ.สต.ท่าสะท้อน ดีเด่นระดับประเทศ สรุปข้อมูลพื้นฐาน การบริหารจัดการ คน เงิน สิ่งของ (4M) 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ได้รับสนับสนุนจาก สสอ. รพ.แม่ข่าย อปท. ผู้น าชุมชน อสม.เครือข่ายภาคเอกชนและ
ประชาชน    

 - ชื่อ  นายสกนธ์            เปาทุย้ 
 - ชื่อ  นายประชา          สุขสวัสดิ ์
 - ชื่อ  นายมานิตย์          อยู่เย็น 
      4.8.2 อสม.ดีเด่นระดับประเทศ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 - ชื่อ   นางภัทราวดี    ใหม่นุน่ 
 - ชื่อ   จ.อ.พิศาล         พ่ึงผัน 
     4.8.3 การด าเนินงานสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพนม 
 - ชื่อ   นางวัลธนา      แก้วปอ่ง 

               4.8.4 อสม.ดีเด่นระดับประเทศ สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อสม.ของ  
รพ.สต.บ้านเขานาใน  และนายไสว  ดีนวลพะเนาว์  หมู่ที่.7 ต.คลองชะอุ่น สาขาเดียวกัน 

 - ชื่อ       นางมาลี             วงศ์ไพบูลย์ 
 - ชื่อ       นางจิราภรณ์        พ่ึงผัน 
 - ชื่อ       นาง ประกายมาศ   กิติก าจาย 

          เก็บภาพกิจกรรมตลอดการศึกีาดูงาน 
- ชื่อ น.ส.ธันยช์นก  มณีค า   
- นายจาตุรนต์      ทองจันทร์ 

อ่ืน ๆ เตรียมของที่ระลึกให้กับสถานที่ศึกีาดูงาน 
 -    นางวัลธนา       แก้วป่อง 
 -    นาง เฉลา        รุ่งเรือง 
มีการแสดง 1 ชุด  มอบพ่ีเฉลา  กับ พิกุลเกตุ  ชุดเสื้อลายดอก  ฮาวาย สีสด ยกเว้นสีส้ม    
พิธีกร   นายกิตติศักดิ ์   นายประชา    แนะน าคณะศึกีาดูงาน  นายประชา  สุขสวัสดิ์ 
การแต่งกาย     ชุดสีฟ้า โทนฟ้า ทั้ง 2 วัน  
 
 

http://203.157.19.59/cockpitrb/


ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. 
  1.นายประวิทย์ เอมอาจ 

-  เชิญส่งผลงานเข้าคัดเลือกข้าราชการดีเด่น  ภายใน ส.ค.2562  
-  ฝากเรื่อง MMR 

2.นายชัยพร จันทร 
            - ฉ11 ถึง  มิย 2562   โอนมาให้แล้ว   ยังเหลือ อีก3เดือน ข้าราชการใหม่ ได้เดือนมิย  
  3.นางวัลธนา แก้วป่อง (ช่วยปฏิบัติราชการ สสอ.) 
                        3.1. ขอความร่วมมือแต่ละ รพ.สต. ให้ส่งโครงการวัยรุ่น พร้อมสรุปผลงานภาพกิจกรรม ภายในวันที่ 
20 สิงหาคม 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินอ าเภอการเจริญพันธ์ 
    เรื่องอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
รพ.สต.วังเย็น                     ไม่มี 
รพ.สต.บ้านหนองม่วง           ไม่มี 

 รพ.สต.วัดแก้ว                    ไม่มี 
 รพ.สต.ดอนคา                    ไม่มี 
 รพ.สต.บ้านดอนใหญ่            ไม่มี 
 รพ.สต.ดอนใหญ่                 ไม่มี 
 รพ.สต.โพหัก                     ไม่มี 
 รพ.สต.บ้านวังกุ่ม                ไม่มี 
 รพ.สต.หัวโพ             สมัคร ฌกส .อ าเภอ มี อสม.2 คนไม่ยอมสมัคร ไม่ให้ความร่วมมือ   
 
                                                                                         ปิดประชุม  12.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


