
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
   ครั้งที่ 12/2563 

 วันที ่3  ธันวาคม  2563 
    ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฮ่องห้า อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง 

ผู้เข้าประชุม 
1. นำยวิชิตพงษ์   วงศ์เรือน สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  สสอ.แม่ทะ 
2. นำงสุมล    เจตะภัย นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.แม่ทะ 
3. น.ส.บรรเจิดพร   หำญแก้ว นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.แม่ทะ 
4. นำยนมัสกำร   ศรีเสน  นวก.สำธำรณสุขปฏิบัติกำร สสอ.แม่ทะ 
5. น.ส.เบญจวรรณ   กำวิล  นวก.สำธำรณสุข   สสอ.แม่ทะ 
6. น.ส.นภำมำส   พรมชัย จพ.ธุรกำรช ำนำญงำน  สสอ.แม่ทะ 
7. นำงวิภำพร   สุภำ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนน  ำโทก 
8. นำงอ ำไพ   ค ำภิธรรม นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนอ้วน 
9. นำงสมคิด   หน่อค ำ จพ.สำธำรณสุขอำวุโส  รพ.สต.บ้ำนกิ่วหลวง 
10. นำยอุเทน   มะโนปัน จพ.สำธำรณสุขอำวุโส  รพ.สต.บ้ำนบอมหลวง 
11. นำงสำยทิม   วงศ์หอม จพ.สำธำรณสุขอำวุโส  รพ.สต.บ้ำนนำคต 
12. นำยบุญเรียม   อินน้อย นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนสำมขำ 
13. นำยก ำพล   สำยปินตำ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนแพะใหม่ 
14. น.ส.สภุำ      ศรีรุ่งเรือง      พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร      รพ.สต.บ้ำนฮ่องห้ำ 
15. นำงอุไร    ภักศิลป์ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร       รพ.สต.บ้ำนหัวเสือ 
16. นำงแววใจ    ธิวงศ์น้อย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนนำกวำง 
17. นำงสอำด   นนท์นิติรัตน์ นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนหนอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นำงกรุณำ   จอมภำ จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บ้ำนใหม ่
 2. นำงดรุณี   รวมสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนฮ่องห้ำ 
 3. นำงชดำพร    โอบนิธิกุลโรจน ์จพ.สำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บ้ำนฮ่องห้ำ 

ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1. นำงวิรัลยุพำ     วงศ์ปัญญำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนใหม่ 
2. นำยวรพล   ทองก่ิง  นวก.สำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนแม่วะ 
    

เริ่มประชุมเวลำ  08.30 น. 

ก่อนวาระการประชุม  
- กำรสวดมนต์บูชำพระรัตนตรัย  โดย ประธำนในที่ประชุม น ำไหว้พระ สวดมนต์ ตำมโครงกำรส่งเสริมจริยธรรม 
- ประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำดร่วมต้ำนทุจริต MOPH Zero Tolerance 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 เรื่องประชุม กวป. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
- กำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (นำยก อบจ.) และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (สจ.) ในวันที่ 
20 ธันวำคม 2563  โดยให้หน่วยงำนสำธำรณสุข ด ำเนินกำร ให้จุดคัดกรอง ดูแลตำมมำตรกำร COVID-19 ใน
หน่วยเลือกตั ง 
- กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง สำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ปีงบประมำณ 2564 
- ระบบบริหำรจัดกำร Service  plan  จังหวัดล ำปำง 
- กำรเตรียมกำรด ำเนินงำนโครงกำรของขวัญปีใหม่/ของขวัญวันเด็ก 
 1) คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ ำตัว 3 คน 
 2) เด็กไทยสำยตำดี/ตรวจหูให้รู้ว่ำหนูได้ยิน 
- เตรียมกำรรับเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอสว. จังหวัดล ำปำง 
 
1.2. เรื่องประชุม หัวหน้าส่วนราชการ อ าเภอแม่ทะ  

กิจกรรมประจ ำเดือน  
- กำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ  พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช  บรมนำถบพิตร  วันชำติ  และวันพ่อแห่งชำติ  5  ธันวำคม 2563  ในวันเสำร์ที่ 5 ธันวำคม 2563 
ประกอบด้วย   
 1) เวลำ 09.00 น.  โครงกำรจิตอำสำพัฒนำ : กิจกรรมปรับภูมิทัศน์/ก ำจัดวัชพืชล ำห้วยแม่ทะ   ณ  บริเวณ
ด้ำนหน้ำวัดแม่ทะหลวง  บ้ำนแม่ทะหลวง  หมู่ที่ 8  ต ำบลแม่ทะ  อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง 
 2) เวลำ 09.30 น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ  ณ  วัดพระธำตุศรีมงคล  บ้ำนปง  หมู่ที่ 2  ต ำบลป่ำตัน               
อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง 
- โครงกำรศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอยิ มเคลื่อนที่ ในวันอังคำรที่ 22 ธันวำคม 2563 เวลำ 08.00 - 12.00 น.                      
ณ  ศำลำอเนกประสงค์ประจ ำหมู่บ้ำน  บ้ำนหัวเสือ หมู่ที่ 2 ต ำบลหัวเสือ อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
- โครงกำรจิตอำสำพัฒนำกิจกรรมท ำควำมสะอำดถนนและเก็บขยะสองข้ำงทำง  ถนนทำงเข้ำบ้ำนหลุก  เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวำคม 2563  ณ  บริเวณถนนทำงเข้ำบ้ำนหลุก  ต ำบลนำครัว  อ ำเภอแม่ทะ 
จังหวัดล ำปำง  (มอบหมำยให้เทศบำลต ำบลนำครัวเป็นหน่วยด ำเนินกำร) 

เรื่องแจ้งให้ทรำบ 
- หัวหน้ำส่วนรำชกำร และข้ำรำชกำร  ย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่  รวมจ ำนวน  4  รำย  คือ 

1)  นำยผจญ  ภักดีวิวัฒน์  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่ทะวิทยำ 
2)  นำยเสกสรรค์  ปิวศิลป์ศักดิ์  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่ทะประชำสำมัคคี 
3)  ร้อยเอก บรรจงศักดิ์  ถำแก้ว  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยสัสดีอ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง  รักษำรำชกำรสัสดี

อ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
4)  นำงสำวยุทธณี  แสงโชติ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรที่ดินช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำนฝ่ำยทะเบียน  ส ำนักงำน

ที่ดินจังหวัดล ำปำงสำขำแม่ทะ 
5)  นำงสำวกำญจนำ  ท ำเหล็ก  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  หัวหน้ำงำนฝ่ำยอ ำนวยกำร  

ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดล ำปำงสำขำแม่ทะ 
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- ขอขอบคุณส่วนรำชกำร หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ของอ ำเภอแม่ทะ 
- กำรก ำหนดวันหยุดรำชกำรเป็นกรณีพิเศษ จำกวันจันทร์ที่ 7 ธันวำคม 2563  เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวำคม 2563 
ในกรณีที่หน่วยงำนใดมีภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชน  หรือมีควำมจ ำเป็นหรือรำชกำรส ำคัญในวันหยุดดังกล่ำวที่ได้
ก ำหนดหรือนัดหมำยไว้ก่อนแล้ว   ซึ่งหำกยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดควำมเสียหำยหรือกระทบต่อกำรให้บริกำร
ประชำชน  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนนั นพิจำรณำด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
และกระทบต่อกำรให้บริกำรประชำชน 
- จังหวัดล ำปำงได้ก ำหนดจัดงำนฤดูหนำวและของดีนครล ำปำง  ประจ ำปี 2564ในระหว่ำงวันที่ 4 – 13 ธันวำคม 
2563  ณ  บริเวณมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตล ำปำง  ต ำบลบ่อแฮ้ว  อ ำเภอเมืองล ำปำง  จังหวัดล ำปำง   
- ศูนย์อ ำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำน  ได้จัดท ำแนวทำงปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำในโอกำสวันส ำคัญ
ของชำติไทย  เพ่ือให้ส่วนรำชกำร ศูนย์อ ำนวยกำรจิตอำสำพระรำชทำน ภำค 1 – 4 และจังหวัด  ใช้เป็นแนวทำง
ปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำในวันส ำคัญของชำติตำมควำมเหมำะสมในบริบทของพื นที่   
- กำรแต่งตั งผู้ตรวจกำรเลือกตั งประจ ำจังหวัด  ส ำหรับปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   สืบเนื่องจากรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  สถานการณ์โรคเฝ้าระวังระดับจังหวัด  

4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

(ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563) 

- ระดับประเทศไทย พบผู้ป่ำยรำยใหม่จ ำนวน 21 รำย  ผูป้่วยยืนยันสะสมจ ำนวน 3,998  รำย  หำยป่วยแล้วจ ำนวน
3,803  รำย และเสียชีวิตจ ำนวน 60 รำย 

- ระดับจังหวัดล ำปำง  ผู้ป่วยยืนยันสะสมจ ำนวน 4 รำย หำยป่วยแล้วจ ำนวน 4 รำย และเสียชีวิตจ ำนวน 0 รำย 

4.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดล าปาง                                                                                       
(ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563) 

- พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 940 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 127.46 ต่อแสนประชำกร เสียชีวิต 1 รำย(อ ำเภอเมืองล ำปำง)  
คิดเป็นอัตรำป่วยตำยร้อยละ 0.11 ของจังหวัด อ ำเภอที่พบอัตรำป่วยมำกที่สุด คือ อ ำเภอห้ำงฉัตร อัตรำป่วย 
350.12 ต่อแสนประชำกร  รองลงมำอ ำเภอเกำะคำ อัตรำป่วย 252.23  ต่อแสนประชำกร และอ ำเภอเมือง                
อัตรำป่วย 167.60 ต่อแสนประชำกร  
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ที ่ อ าเภอ ผู้ป่วย (ราย) อัตราป่วย:แสน อัตราป่วยตาย 
1 ห้ำงฉัตร 176 350.12 0 
2 เกำะคำ 150 252.23 0 
3 เมือง 380 167.60 0.26 
4 วังเหนือ 68 157.53 0 
5 แม่เมำะ 58 145.60 0 
6 เมืองปำน 28 84.66 0 
7 สบปรำบ 16 59.08 0 
8 แม่ทะ 26 44.83 0 
9 แม่พริก 7 43.57 0 

10 เสริมงำม 10 32.22 0 
11 แจ้ห่ม 10 25.51 0 
12 เถิน 9 15.23 0 
13 งำว 2 3.67 0 

รวม 940 127.46 0.11 
 
4.3 สถานการณ์โรคไขป้วดข้อยุงลาย จังหวัดล าปาง    
(ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563) 

- พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลำย 515 รำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 69.83 ต่อแสนประชำกร อ ำเภอที่พบอัตรำป่วยมำก
ที่สุด คือ อ ำเภอเมือง อัตรำป่วย 187.89 ต่อแสนประชำกร  รองลงมำอ ำเภอวังเหนือ อัตรำป่วย 67.18  ต่อแสน
ประชำกร และอ ำเภอสบปรำบ อัตรำป่วย 36.92 ต่อแสนประชำกร  

ที ่ อ าเภอ ผู้ป่วย (ราย) อัตราป่วย:แสน 
1 เมือง 426 176.42 
2 วังเหนือ 29 67.18 
3 สบปรำบ 10 36.92 
4 ห้ำงฉัตร 12 23.87 
5 แม่เมำะ 9 22.59 
6 เสริมงำม 5 16.11 
7 แม่ทะ 8 13.79 
8 เกำะคำ 6 10.09 
9 งำว 5 9.17 

10 แจ้ห่ม 3 7.65 
11 เมืองปำน 1 3.02 
12 เถิน 1 1.69 
13 แม่พริก 0 0 

รวม 515 69.83 
                                        …/ระเบียบวำระท่ี 5.... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุข 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบของผู้รับผิดชอบงาน สสอ.  

6.1 งานบริหาร/งานพัสดุ/งานการเงิน/ITA  
1. กำรขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
โดยในงบประมำณ 2564 ก ำหนดหน่วยงำนกลุ่มเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อน คือโรงพยำบำลชุมชน และส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ(สสอ.) สสอ.แม่ทะ จึงได้จัดตั งชมรมจริยธรรมชื่อ “ชมรมจริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ         
แม่ทะ” และได้แต่งตั งคณะกรรมกำรชมรมจริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ตำมค ำสั่งที่ 5 /2562 ลงวันที่ 
9 พฤศจิกำยน 2563 และได้จัดท ำแผนด ำเนินงำน ปี 2564  
2. กฎหมำยและมำตรกำรของ ป.ป.ช. ในกำรต่อต้ำนกำรให้สินบนเจ้ำพนักงำนของรัฐ  รำยละเอียดดำวน์โหลดจำก      
QR Code 
3. กำรจัดแผนทำงกำรเงิน(Fixed cost)และรับจ่ำยเงินบ ำรุง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ประจ ำปี             
งบประมำณ 2564  
4. กำรต่อทะเบียนและกำรท ำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ของรถรำชกำร ให้แต่ละ รพ.สต.เป็นผู้ด ำเนินกำร  
5. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง ได้ส่งหนังสือคู่มือปฏิบัติงำนบริหำรงำนก่อสร้ำง ให้กับ สสอ. และ รพ.สต. 
(จ ำนวน 10 เล่ม) 
6. อ ำเภอแม่ทะขอควำมร่วมมือจ ำหน่ำยสลำกกำชำด ประจ ำปี  2564  หน่วยงำนในสังกัด สสอ.แม่ทะ               
แห่งละ 1 เล่มๆละ 20 ฉบับๆละ 50 บำท (เป็นเงิน 1,000 บำท) 
 
6.2 งานพัฒนาปฐมภูมิ PCC รพ.สต.ติดดาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
1. กำรพัฒนำปฐมภูมิ PCC ในปี 2564 ด ำเนินกำรเต็มรูปแบบ คือ NPCU นำกวำง และ NPCU บ้ำนหนอง                    
ให้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง/ประโยชน์ที่ได้รับ 
2. พัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ปี 2564 ก ำหนดให้มีกำรประชุมสัญจรทุกต ำบล ขอให้ทุกต ำบลเตรียม
ข้อมูล ดังนี  
      1) สถำนกำรณ์ / ผลกำรด ำเนินงำนของปี 2563 (เชิงปริมำณ และคุณภำพ) ประเด็น 1.อำหำรปลอดภัย   
2. กำรจัดกำรขยะและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม  3.ผู้สูงอำยุ  4. ปัญหำตำมบริบทของพื นที่ 

2) แผนกำรด ำเนินงำน ในปี 2564 
 
6.3 งานพัฒนาบุคลากร 
1. ให้ข้ำรำชกำรใหม่เข้ำรับกำรปฐมนิเทศหลักสูตร “กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” เขตสุขภำพที่ 1 รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 
14-24 ธันวำคม 2563 ภำคทฤษฏี  วันที่ 14-18 ธันวำคม 2563 ณ รพ.ล ำปำง  ฝึกภำคปฏิบัติ ณ หน่วยงำนต้น
สังกัด วันที่ 21-25 ธันวำคม 2563 อ ำเภอแม่ทะ มีข้ำรำชกำรใหม่  6 คน (เบญจวรรณ , พิมพ์ละออ , ณัฐธลเดช , 
ปำวีณำ , ชนิตรำ , เพ็ณนภำ)      
 

…/2. กำรประชุมวิชำกำร.... 
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2. กำรประชุมวิชำกำรสภำกำรพยำบำลสัญจร ประจ ำปี 2564 เขตสุขภำพที่ 1 วันที่ 14 -15 ธันวำคม 2563               
ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน กรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่   โดยเชิญพยำบำลวิชำชีพ รพ.สต.  เข้ำร่วมประชุม                
อ ำเภอละ 5 คน 
3. กำรอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำทักษะดิจิทัลส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ เพ่ือสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนสู่รัฐบำลดิจิทัล” 
วันที่ 14-15 ธันวำคม 2563  ณ ห้องประชุมสุรินทร์-สมพร โอสถำนุเครำะห์ ชั น 6 อำคำรนวมินทรรำชประชำภักดี  
รพ.ล ำปำง โดยเชิญผู้บริหำร หรือตัวแทน รพ.สต. แห่งละ 1 คน เข้ำร่วมประชุม 
4. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรกำรอบรมและกำรประชุมวิชำกำร (เอกสำรเวียน) 
 
6.4 งานวิจัย / R2R / CQI 
        1. อ ำเภอแม่ทะได้จัดท ำโครงกำรอบรมกำรพัฒนำงำนวิจัยฯตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ ปีงบประมำณ 2564   

เป้าหมาย  
   1 บุคลำกรสำธำรณสุขของ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ(รพ.สต.)ทุกแห่ง โรงพยำบำลแม่ทะ  และส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพสำมำรถด ำเนินกำรท ำวิจัยที่มีประสิทธิภำพ 
   2 สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง มีผลงำนวิชำกำร วิจัย/R2R /นวัตกรรม อย่ำงน้อยแห่งละ 1 เรื่อง รพ.แม่ทะ 

4 เรื่อง (ด้ำนคลินิก 2 เรื่อง ด้ำนบริหำรจัดกำร 2 เรื่อง) 
   3 สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง มีผลงำนวิชำกำร CQI อย่ำงน้อยแห่งละ 1 เรื่อง รพ.แม่ทะ 8 เรื่อง (งำนคลินิก 

5 เรื่อง งำนสนับสนุน 3 เรื่อง) 
   กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน 30 คน ประกอบด้วย บุคลำกรสำธำรณสุขจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ      

(รพ.สต.)ทุกแห่ง โรงพยำบำลแม่ทะ และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ  
ก ำหนดจัดอบรม  5 ครั ง  

          ครั งที่ 1 วันที่ 21 - 22 มกรำคม  ๒๕๖4 กำรตั งค ำถำมวิจัย เค้ำโครงวิจัย เครื่องมือวิจัย&ฐำนข้อมูลวิจัย 
ครั งที่ 2 วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2564 กำรวิเครำะห์ทำงสถิติเบื องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

ตำรำงน ำเสนอผลวิจัย 
ครั งที่ 3 ครั งที่ 3 วันที่ 10-11 มิถุนำยน ๒๕๖4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล และแปลผลวิเครำะห์ 
ครั งที่ 4 วันที่ 24-25  มิถุนำยน ๒๕๖4 กำรเขียนรำยงำนวิจัยแบบเตรียมส่งตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำร 
ครั งที่ 5 วันที่ 8-9 กรกฎำคม 2564 กำรน ำเสนอผลกำรวิจัย  

โดยได้เชิญคณำจำรย์จำกคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์ล ำปำง มำเปน็วิทยำกร ซึ่งจะได้ขอ
อนุมัติจัดท ำโครงกำรจำกนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดต่อไป 

2. ประชุมน ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งำนวิจัย/R2R/นวัตกรรม/ CQI  ระดับอ ำเภอ 
ขอให้ทุกแห่งจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรม และเตรียมปัญหำ/ประเด็น / ข้อมูล ไว้ให้พร้อม  

3. เชิญชวนส่งบทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร เพื่อเผยแพร่ในวำรสำรโรคเอดส์ 
 

6.5 งานแผนงาน 
1. ประชุม คปสอ.แม่ทะเดือนธันวำคม  ในวันที่  23  ธันวำคม 2563  
2. สรุปกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนระดับอ ำเภอ รอบท่ี 1 ปี งบประมำณ 2564 ในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563        
ณ  โรงพยำบำลแม่ทะ และ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนหนอง 
 
 

…/6.6 งำนสุขภำพภำคประชำชน 
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6.6 งานสุขภาพภาคประชาชน 
1. กำรสมัครสมำชิกสมำคม ฌกส.อสม. กระทรวงสำธำรณสุข มีนโยบำยสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันให้กับ อสม . 
อ ำเภอแม่ทะ ณ เดือนกันยำยน จ ำนวน 1,767 คน  สมัคร 1,720 คน  ร้อยละ 97.34  
2. อสม.สมัครสมำชิก สมำคมฌกส.อสม. โดยไม่ต้องเสียค่ำสมัครและเอกสำรใด เพียงเป็นอสม.รับค่ำป่วยกำรส่งใบ
สมัครที่รพ.สต.และรพ.ต้นสังกัด ถึงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 นี เท่ำนั น หลังจำกนี ต้องเสียค่ำสมัคร 100 บำท 
และใบรับรองแพทย์ 
3. ขอควำมร่วมมือ อสม.เก็บข้อมูลผ่ำนแบบส ำรวจออนไลน์ เรื่องพฤติกรรมของประชำชนในกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโควิด 19  โดยกระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับองค์กำรอนำมัยโลก ส ำนักงำนภูมิภำคเอเชียใต้และ                  
เอเซียตะวันออก ระหว่ำง เดือนตุลำคม 2563 – มิถุนำยน 2564  
4. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ในชุมชน               
เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ ทุกวันที่ 16 และวันที่ 30 ของทุกเดือน ในโปรแกรม Thai Phc.net 
5. ค ำสั่งแต่งตั งผู้ช่วยปฏิบัติงำนอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) ประจ ำหน่วยเลือกตั ง ในกำรเลือกตั งสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำงและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรคัดกรองผู้มำใช้
สิทธิเลือกตั ง ตำมมำตรกำรเร่งด่วนในกำรป้องกันวิกฤตกำรณ์จำกโรคตอเชื อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ( COVID -19 ) 
อย่ำงเคร่งครัด ในวันที่ 20 ธันวำคม 2563 ซึ่งจะมีกำรประชุมชี แจงอำสำสมัครสำธำรณสุข ( อสม. ) ถึงภำรกิจ                 
ที่ได้รับมอบหมำย ในวันที่  8 ธันวำคม 2563 ณ หอประชุมอ ำเภอแม่ทะ พิธีเปิดโดย นำยอ ำเภอแม่ทะ รวมทั งหมด 
109 หน่วย โดยแบ่งกำรประชุมดังนี  

- เขตเลือกตั งที่ 1 เวลำ 08.30 น.- 12.00 น. ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั งต ำบลนำครัว (ในเขตเทศบำล
ต ำบลนำครัว) ต ำบลแม่ทะ ต ำบลวังเงิน ต ำบลหัวเสือ และ ต ำบลดอนไฟ รวม 54 หน่วย 45 หมู่บ้ำน 
           - เขตเลือกตั งที่ 2  เวลำ 13.00 น.- 16.30 น. ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั ง ต ำบลป่ำตัน ต ำบลนำครัว                
(ในเขตเทศบำลต ำบลป่ำตันนำครัว) ต ำบลน  ำโจ้ ต ำบลบ้ำนบอม ต ำบลบ้ำนกิ่ว และต ำบลสันดอนแก้ว รวม 55 หน่วย 
47 หมู่บ้ำน 
6. กำรให้อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)ในพื นที่มำปฏิบัติงำนให้ค ำแนะน ำประขำชนในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง                 
โรคติดเชื อโควิด-19 หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอแม่ทะ 
 
ช่วงที่ 1 1 มีนำคม – 18 พฤษภำคม 2563               เขต อสม.บ้ำนอ้วน, รพ.แม่ทะ, บ้ำนนำคต และ 

บ้ำนน  ำโทก 
ช่วงที่ 2 18 พฤษภำคม – 30 กันยำยน 2563           เขต อสม.รพสต.บ้ำนหนอง, บ้ำนฮ่องห้ำ, บ้ำนกิ่ว และ 

บ้ำนบอม 
ช่วงที่ 3 1 ตุลำคม – ธันวำคม 2563                       เขต อสม.บ้ำนหัวเสือ, บ้ำนใหม่, บ้ำนนำกวำง,              

บ้ำนแพะใหม่ และ บ้ำนสำมขำ                                                                 
 

ช่วงที่ 4 1 มกรำคม 2564 – 31 พฤษภำคม 2564    เขต อสม.รพสต.บ้ำนแม่วะ และ รพสต.บ้ำนอ้วน 
 

7. ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 1 เชียงใหม่ จะด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนพื นที่ต้นแบบ
กองทุนสุขภำพชุมชน ( กำรบริหำรจัดกำรกองทุน กปท./NCD/ศดล./LTC/ฟ้ืนฟู ประจ ำปี 2563 เพ่ือติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกองทุนสุขภำพชุมชนในพื นที่และคัดเลือกพื นที่ต้นแบบกองทุนสุขภำพชุมชนในระดับอ ำเภอ 
ระดับจังหวัด/เขต 
 
 

…/8. จังหวัดได้ส่งเอกสำร 
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8. จังหวัดได้ส่งเอกสำรรำยละเอียดหลักเกณฑ์กำรประกวด ในสำขำที่ประกวด จ ำนวน 12 สำขำ ให้พ่ีเลี ยง อสม.
ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ที่จะเดินทำงไปประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขต และภำคที่ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 
24 - 25  ธันวำคม 2563 แม่ทะ สำขำทันตสุขภำพ เขตรพสต. หัวเสือ และสำขำโรคติดต่อ เขต รพสต.บ้ำนนำคต 
9. กำรอบรม อสม.หมอประจ ำบ้ำน ปี 2564  จังหวัดขอรำยชื่อ รองประธำนอสม. หมู่บ้ำนละ 1 คน จ ำนวน              
95 หมู่บ้ำน ภำยใน วันที่ 2 ธันวำคม 2563  
10. กำรชี แจงงำนสุขภำพภำคประชำชน ปีงบประมำณ 2564 กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมชี แจงงำนสุขภำพภำค
ประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ทำง Facebook live ของศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 1 เชียงใหม่                 
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 09.00 - 16.00 น. 
6.7 งานส่งเสริมสุขภาพ 

วัยเด็กและสตรี  
- ติดตำมกำรด ำเนินงำนใน HDC 

วัยเรียน 

- แจ้งแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน  ำ ปี งบประมำณ 2564 และแจ้งรหัสเข้ำใช้งำนระบบรำยงำนผู้บำดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจำกกำรตกน  ำจมน  ำ เว็บไซต์ http://dip.ddc.moph.go.th/satdrowning/#/login  โดยมีรหัสดังนี  
Username : อ.แม่ทะ  Password : Drowning5210  

วัยรุ่น 
- ให้ทุก รพ.สต.ส่งรำยงำนคลินิกวัยรุ่น วันที่ 25 ของทุกเดือน 
- เชิญประชุมชี แจงหลักสูตรกำรอบรมวัยรุ่นและเยำวชนจังหวัดล ำปำง ในวันที่ 9 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย
ล ำปำง 

วัยท ำงำน 

- ผลกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูงและเบำหวำน ปี 2564  อ ำเภอแม่ทะ โรคควำมดันโลหิตสูง ร้อยละ 44.31 
โรคเบำหวำน ร้อยละ 44.10   
- สรุปประชุม Update CPG DM,HT และกำรท ำ case conference ผ่ำนช่องทำง zoom conference วันที่              
24 พฤศจิกำยน เวลำ 13.00 - 16.30 น. ให้ รพ.สต. ปรับตัวชี วัด โรคควำมดันโลหิตสูงและโรคเบำหวำน รูปแบบ
รำยงำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย โครงกำร PPA กลุ่มเสี่ยง HT DM ที่มี BMI > 25                   
สิทธิ์บัตรทอง ส่งรำยชื่อ 15 ธันวำคม 2563 

วัยผู้สูงอำยุ   
- กำรอบรมฟ้ืนฟูศักยภำพผู้จัดกำรกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ ( Care Manager ) จ ำนวน 3 รุ่น อ.แม่ทะ รุ่นที่ 2 
ระหว่ำงวันที่ 1- 4 ธันวำคม 2563 (นำงวิรัลยุภำ วงศ์ปัญญำ/ นำงสุจิตรำ เกี ยวสกุลชัย/ นำงนิตยำ ศรีสุทธะ)         
รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 12-15 มกรำคม 2564  (นำงแววใจ ธิวงศ์น้อย /นำงพิมพ์ใจ สำยอ้ำย ) ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
- กำรด ำเนินโครงกำรเครื่องช่วยฟังสภำกำชำดไทย เพ่ือผู้ด้อยโอกำส ในปี งบประมำณ 2563 จ ำนวน 65 เครื่อง            
อ.แม่ทะ จ ำนวน 5 รำย ได้แก่  รพ.สต.บ้ำนนำคต, รพ.แม่ทะ, รพ.สต.บ้ำนบอม, รพ.สต.บ้ำนแพะใหม่และ                    
รพ.สต.บ้ำนกิ่ว ติดต่อผู้ประสำน คุณพจนีย์ ขจรธรรมรักษ์ ห้องตรวจหู คอ จมูก โทรศัพท์ 054-237400 ตอ่ 8556 
- โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น เพ่ือกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง อ ำเภอแม่ทะ 20 คน จังหวัดส่งแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำร CM กำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข LTC และกำรท ำงำนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น และแนวทำง
กำรขับเคลื่อน 

…/จังหวัดล ำปำง 
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- จังหวัดล ำปำง แจ้งกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้ำนผู้สูงอำยุและอำรยสถำปัตย์                                                                                                                   

1. กำรจัดสิ่งแวดล้อมท่ีบ้ำนผู้สูงอำยุ ตำมเป้ำหมำยที่ทุกแห่ง ส่งมำแล้วนั น                                                                    
2. กำรปรับปรุงอำรยสถำปัตย์ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/รพ.แม่ทะ จ ำนวน 14 แห่ง                                                                                                     
3. วดั เป้ำหมำย วัดส่งเสริมสขุภำพ รพสต./รพช. ละ 1 แห่ง 

          ให้ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนวัด แบบรำยงำน รพ./รพสต.ทะเบียนรำยชื่อผู้สูงอำยุที่เสี่ยง
ต่อกำรหกล้ม (แนวทำงกำรส ำรวจบ้ำน)  ทุกไตรมำส เดือนธันวำคม มีนำคม มิถุนำยน กันยำยน  
 
6.8 งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
1. ควำมครอบคลุมกำรมีหลักประกันสุขภำพ เดือน ตุลำคม  2563  ร้อยละ 99.53  สิทธิ์ว่ำง จ ำนวน 268  คน 
ร้อยละ 0.47  
2. ประชุมรับฟังกำรชี แจงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรบริหำรกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปีงบประมำณ 
2564  ผ่ำนอิเล็กทรอนกิส์ โปรแกรม Zoom ในวันที่ 7-8 ธันวำคม 2563 เวลำ 08. 30 – 16.30 น.  
 
6.9 งานมะเร็ง 
- มูลนิธิกำญจนบำรมีร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข จัดโครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่ 
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกำส ในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 
อ ำเภอแม่ทะ ในวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563  ณ อำคำรหอประชุมอ ำเภอแม่ทะ นั น มีผู้ร่วมงำนจ ำนวน 307 รำย             
ผู้ได้รับกำรตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้ำนม จ ำนวน 14 รำย ผู้ได้รับกำรตรวจด้วยเครื่องอัลตรำซำวด์ จ ำนวน 14 รำย 
จ ำนวนผู้ที่พบก้อนสงสัย ผิดปกติ จ ำนวน 14 รำย  และส่งต่อเพ่ือท ำกำรวินิจฉัย รักษำต่อไป 
 
6.10 งานจิตอาสา 
- แจ้งแนวทำงกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อมก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564  และกำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
- ตำรำงกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำในวันส ำคัญของชำติไทย  ประจ ำปี พ.ศ. 2564 อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง 
https://drive.google.com/file/d/1b-Y4nlisHSQhdMlKpOlr2AXkurogSxAt/view?usp=sharing    
 
6.11 งานควบคุมโรค 
1. แนวทำงกำรเฝ้ำระวัง COVID-19 
 - กลุ่มเสี่ยงที่เดินทำงกลับจำก State Quarantine (SQ) กักตัวครบ 14 วันแล้ว เดินทำงเข้ำพื นที่ จ.ล ำปำง 
(ให้ เฝ้ำระวังและSelf monitering วันที่ 15-30 ) 
 - จำกกรณีกำรพบผู้ป่วยโควิดที่ จ.เชียงใหม่ และเชียงรำย  

1) หำกเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วย (ส่วนใหญ่ (SATจังหวัดจะส่งรำยชื่อให้) ต้องแจ้งให้ Home Quaruntine 14 วัน 
และให้บันทึกข้อมูลและรำยงำนทุกวัน 
 2) ส่วนกรณีไปแหล่งเสี่ยงที่เชียงใหม่ เชียงรำยให้ Self monitoring 14 วัน หำกมีอำกำรให้ไปตรวจฯ 
2. ส่งแนวทำงแจ้งจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกันเป็นจ ำนวนมำก เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนได้รับทรำบและสื่อสำรประชำสัมพันธ์
ในพื นที่รับผิดชอบ ให้สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
3. ขอควำมร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 
4. ขอควำมร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันโรคติดต่อน ำโดยยุงลำยอย่ำงต่อเนื่องใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

…/5. รำยงำนผล 
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5. รำยงำนผลกำรคัดกรองวัณโรคปอดปี 2564 
6. ขอควำมร่วมมือให้ด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคโปลิโออย่ำงเข้มข้น  
7. ขอควำมอนุเครำะห์ส ำรวจเป้ำหมำยโครงกำรรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด -หัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่อำยุ              
20-40 ปี พ.ศ.2564 ตำมแผนเร่งรัดกำรก ำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย 
8. เชิญเข้ำร่วมอบรมรพบำดวิทยำ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อ ระหว่ำงวันที่ 2 – 4 ธันวำคม 
2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง 
9. ขอควำมร่วมมือด ำเนินกำรกิจกรรมค้นหำผู้ป่วยโรคเรื อน ปีงบประมำณ 2564 
10. ขอควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทำงเดินหำยใจจำกเชื อไวรัส RSV ในชุมชนและ
สถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
11. ขอควำมร่วมมือก ำกับติดตำม และด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หูดับ Streptococcus suis 
 
6.12  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- แผนปฏิบัติกำรป้องกันควบคุมผลกระทบจำกภำวะฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5 ปี 2564 
 
6.13 งานการเงิน และงานพัสดุ 
- กำรส่งขออนุมัติเชิงรุก ให้ส่งก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน 
- กำรเงินชุดใหญ่ ส่งคืนไม่เกินวันที่ 15 ของเดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องของ รพ.สต./เรื่อง อ่ืน ๆ 
- สืบจำกวำระนิเทศงำน สรุปได้ 2 ประเด็น 1) เจ้ำหน้ำที่ออกติดตำม PCU ต้องขออนุมัติเดินทำง 
2) ต้องมีกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีทุกปี  
- สลำกกำดชำดจังหวัดล ำปำง 
- รพ.สต.บ้ำนนำกวำง ขอพยำยำบำลมำช่วยงำน 
- รพ.สต.บ้ำนหนอง เปิดบริกำรวันเสำร์-อำทิตย์ ประขำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื นที่อ่ืน ถ้ำมำรับบริกำรให้น ำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนมำด้วย 
- Conference เรื่องกำรเตรียมกำรด ำเนินงำนโครงกำรของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสำธำรณสุขปี 2564 
 
 
 

นำงสำวเบญจวรรณ  กำวิล     ผู้บันทึก/พิมพ์รำยงำนกำรประชุม 
นำงสำวบรรเจิดพร  หำญแก้ว  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม  



 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
   ครั้งที่ 12/2563 

 วันที่ 3  ธันวาคม  2563 เวลา 08.30 -16.30 น. 
    ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านฮ่องห้า อ ำเภอแม่ทะ  จังหวัดล ำปำง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขสบปราบ จังหวัดล าปาง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุข          
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ จังหวัดล ำปำง 
วัน/เดือน/ปี  :  4 ธันวำคม 2563  

 
หัวข้อ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
ปี ๒๕๖4 
 
รายละเอียดข้อมูล 
          โครงกำร/กิจกรรม ตำมภำรกิจที่เลือก และปรำกฎกำรขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน www.maethahealth.com 
Linkภายนอก :   
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                           ผู้รับผิดชอบ                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                                                               
 
                       (นำงสุมล  เจตะภัย)                                         (นำยวิชิตพงษ์  วงศ์เรือน) 
                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                 สำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทะ 
                     4 ธันวำคม 2563                                                  4 ธันวำคม 2563                                            
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                       (นำงสุมล  เจตะภัย) 
             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
                                                       4 ธันวำคม 2563 

 
 
 
 
 

http://www.maethahealth.com/


 
 
 


