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เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม  
     นายฉลองชัย  สิทธิวัง (ประธาน) 
(เร่ิมประชุม เวลา 08.30น.) 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ขอขอบคุณการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา   
1.1 ประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนมกราคม 2565 

1. การขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นทีแ่ละคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมถึงการ
ขับเคล่ือนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วย
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ปี 2565 - 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
310 แปลง  
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา 
โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 • 11 แปลง  
2. การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  
- สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดน่าน ผู้ติดเช้ือรายใหม่จ านวน 45 
ราย โดยมีผู้ติดเช้ือสะสม ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 
จ านวน 1,190 ราย ก าลังรักษา 427 ราย  
- จังหวัดน่าน ผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่เป็นการรับเช้ือจากในจังหวัด  
- พื้นท่ีเฝ้าระวัง เนื่องจากยังมีคลัสเตอร์ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอปัว 
และอ าเภอท่าวังผา  
- ผลการฉีดวัคซีนแต่ละอ าเภอ เข็ม 1 ได้ร้อยละ 80 เข็มท่ี 2 ร้อย
ละ 70 เข็มท่ี 3 ร้อยละ 40  
- การฉีดวัคซีนเข็ม 3 ของจังหวัดน่าน อยู่ระหว่างการเร่งรัดการ
ด าเนินการ  
- ต้นเดือนจะมีการฉีดวัคซีนใน รพ.สต ท่ีมีพยาบาลวิชาชีพ  
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- แผนต่อไป ได้แก่ การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก  
- การกักตัวผู้ท่ีมาจากจังหวัดเส่ียงจากเดิม 14 วันเป็น 7 วัน  
- เฝ้าระวังในช่วงเทศกาลตรุษจีน  
- มาตรฐาน Covid free setting ในการเตรียมพร้อมของการ
ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์พื้นท่ี จากเดิมสีส้มเป็นสีเหลือง สถาน
บริการจะต้องมีการประเมินมาตรฐานก่อน  
ข้อสั่งการจากประธาน การฉีดวัคซีนในเด็กจะต้องระมัดระวังและ
คัดกรองให้ดี 

   

1.2 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่านมกราคม 
2565 
 

นับต้ังแต่ 1 –27 มกราคม 2565 สสจ.น่าน ได้รับรายงาน 
- ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวน 2 ราย (อัตราป่วย 0.42) 
- ในพื้นท่ี อ.เฉลิมพระเกียรติ (อัตราป่วย 20.8) 
- บ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 
- ปัจจัยเส่ียง  
เป็นพื้นท่ีท่ีมีการเกิดโรค-ระบาดของโรค ในช่วงต้นปี 
เนื่องจาก ต้องมีการกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
1.2.3 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ
กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2565 
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1 .2 .4  ก าหนดการตรวจราชการฯ  เ ขตสุ ขภาพที่  1 
ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 

 
1.2.5 Time line การเตรียมความพร้อมฯ ของจังหวัดน่านรับ
การตรวจราชการ รอบที่ 1วันอังคารที่ 22มีนาคม 2565 
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1.2.6 การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.7 สรุปมติและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

ระดับอ าเภอประชุมผ่านระบบ ZOOM 
 -มอบเกียรติบัตรให้แก่ รพสต.บ้านดอนมูล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน 
ซึ่งเป็น รพ.สต.น าร่องแห่งแรกของจังหวัดน่าน ท่ีมีผลการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย “การปลูกผัก
ปลอดสารพิษในครัวเรือน” ผ่านการรับรองการด าเนินงานตาม
มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระท่ีไม่มี
สถานท่ีท างานร่วมกัน ปี 2564 โดยกรมควบคุมโรค  
ประธาน -ช่ืนชมและขอบคุณการด าเนินงานของ รพสต.บ้าน
ดอนมูล ท่ีมีการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับ
ครัวเรือน เป็นตัวอย่างท่ีดีโดยสามารถน าไปใช้ต่อในท่ีอื่นได้  

 

- การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริม
สุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖4 จังหวัดน่านได้รับการ
คัดเลือกผลงานดีเด่นระดับเขต ประเภท “ผู้สูงอายุต้นแบบ
สุขภาพดี ชีวีมีสุข ได้แก่ นายศรีนวล แก้วใหม่ อายุ ๘๐ ปี ต าบล
สวด อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งกรม 
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อนามัยได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนวัตกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุ  
ประธาน -ช่ืนชมการเป็นแบบอย่างท่ีดีของพ่อศรีนวล แก้วใหม่ ท่ีมี
กิจกรรมประจ าวันท่ีอยู่กับตัวเลข โดยจัดเก็บและเขียนบิลค่าฟ้าฟ้า 
แจกจ่ายตามบ้าน ได้ใช้ความคิดตลอดเวลา ออกก าลังกายยามเช้า 
กินอาหารพืชผักพื้นบ้าน อยากให้เราด าเนินตามตัวอย่างด้านการ
การรักษาสุขภาพและการท างานได้อย่างสมดุล 
-นพ.สสจ.น่าน ติดราชการประชุมท่ีส านักงานเขตสุขภาพท่ี 1 
จึงมอบหมายให้ นพ.ดิเรก สุดแดน เป็นประธานด าเนินการ
ประชุม กวป. แทน มีเรื่องท่ีให้ความส าคัญ คือ  
๑. การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ และวัคซีนเข็มที่ 3  มีผลศึกษา
ชัดเจนในประสิทธิภาพท่ีไม่แตกต่างกันของการฉีดวัคซีนท้ังตาม
แบบสูตรเดิมและแบบสูตรไขว้ มีผลในการป้องกัน สามารถลด
อัตราการติดเช้ือและความรุนแรงของการติดเช้ือลงได้ ซึ่งเห็น
ภาพได้จากจังหวัดน่านในปัจจุบัน ท่ีพบอัตราการติดเช้ือ 40-
50 รายต่อวัน  
๒. สถานการณ์โรคโควิด-19 การเข้าสู่ระยะที่ ๔ จะกลายเป็น
โรคประจ าถิ่น ซึ่งยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ท่ีได้
มาตรฐาน ก็สามารถป้องกันได้ท้ังเช้ือเดลต้า และโอมิครอน  
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนงบค่าเสี่ยงภัย โดยฝากให้ ผอ.รพ. 
และ สสอ. ติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะนี้เงินจัดสรรแจ้งมาแล้วรอ
การตั้งเบิก ขอให้เร่งส่งเอกสารเบิกจ่ายให้เรียบร้อยภายในเดือน
มกราคม ๒๕๖๕  
๔. ผู้บ ริหารควบคุมก ากับงบลงทุน อย่างใกล้ชิด และ
งบด าเนินการต่างๆ งบ Function ลดลง งบบูรณาการจะได้รับ
เพิ่มขึ้น ขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายตามกรอบเวลา  
๕. การเฝ้าระวังคัดกรองด้วย ATK ซึ่งต้ังจุดคัดกรองท่ีสถานี
ขนส่งจังหวัดน่าน ท่าอากาศยานน่านนคร และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน จะมีประชาชนสนใจมาตรวจ
จ านวนมาก  
มติที่ประชุม รับทราบ  
-แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่ีได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม และเข้ารับรางวัล ประจ าปี 2565 รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม  
มติที่ประชุม รับทราบ   
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1.2.8 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัด
น่าน เดือน มกราคม ๒๕๖๕  
-ข้อมูลการส่ง Claim ผู้ป่วยใน สิทธิเบิกได้ (CSCD) ทันเวลาของ
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสแรก 
เบิกได้ค่อนข้างช้า ภาพรวมร้อยละ 41 เบิกได้ทันเวลา 4 แห่ง 
(รพ.เฉลิมพระเกียรติ/ สองแคว/ ท่าวังผา/ บ้านหลวง)  
-ข้อมูลการส่ง Claim ผู้ป่วยใน สิทธิ UC ทันเวลาของโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสแรก ได้ทันเวลา 
4 แห่ง (รพ.ท่าวังผา/ นาหมื่น/ เฉลิมพระเกียรติ/ บ้านหลวง) ฝาก
ผู้บริหารกระตุ้นให้เบิกทันเวลา ซึ่งจะท าให้มีผลต่อ cash ratio ใน
ระบบ  
-ข้อมูลรายรับผู้ป่วยใน (IP normal) งบเหมาจ่ายรายหัวหลังปรับ
ลดค่าแรงเทียบยอดประมาณการ ปีงบประมาณ 2565 รพ ท่าวัง
ผามีผลงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 63 เมื่อพิจารณาแล้วอาจเป็นเพราะ
ต้ังแผนประมาณการรายรับต่ า ซึ่งอาจต้องมีการปรับแผน ส าหรับ 
รพ.ท่ีเบิกได้ต่ ากว่าร้อยละ 25 ท่ีน่าเป็นห่วง 10 แห่ง (รพ.สันติ
สุข/นาหมื่น/บ่อเกลือ/เชียงกลาง/สองแคว/เวียงสา/บ้านหลวง/
แม่จริม/ทุ่งช้าง/เฉลิมพระเกียรติ) ฝากผู้บริหาร รพ. ช่วยตรวจสอบ
ว่าเกิดจากอะไร ตอนนี้เงิน OP และ PP ไตรมาสท่ี 1 โอนมาแล้ว
ครึ่งหนึ่ง  
-ข้อมูล Risk score จังหวัดน่าน รอบบัญชี ธันวาคม 2564 ข้อมูล 
ณ วันท่ี 20 มกราคม 2564 พบ Risk score ระดับ 1 อยู่ 2 แห่ง 
ท่ีน่าเป็นห่วงคือ รพ.เวียงสา(CR=1.35) และ รพ.ท่าวังผา(CR=
1.42) รพช.ท่ีเงินบ ารุงคงเหลือเมื่อหักลบแล้วเหลือมากขึ้น
กว่าเดิมคือ รพ.น่าน และ รพร.ปัว  
การบริหารงบค่าเสื่อม  
-การบริหารงบค่าเส่ือมปี 2564 รพ.ทุ่งช้าง ค้าง 2 รายการ มี
รายการท่ีรออนุมัติเปล่ียนรายการ 1 รายการ ของ รพ.ทุ่งช้าง คือ 
ขออนุมัติปรับเปล่ียนรายการจากหม้อแปลง ไฟฟ้าเป็นปรับปรุง
หลังคาทันตกรรม (รอเข้า อปสข. เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 
นอกนั้นได้รับโอนหมดแล้ว ,รถดีเซลขนาด 1 ตัน  
(ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง)  
รพ.แม่จริม คงค้างด าเนินการ 2 รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจุลินทรีย์
ด้วย ไอน้ า และรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (ขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง)  
รพร.ปัว ค้างรายการเตียงผ่าตัดท่ัวไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท
คอนโทรล (ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง)  

 รับทราบ  
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-ปีงบประมาณ 2565 ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ด าเนินการ มีเพียง รพ.
เฉลิม  
พระเกียรติ ท่ีด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และ รพ.สันติ
สุขท่ีจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอฝากทุกท่ีเร่งด าเนินการด้วย  
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานปี 
2565  
-การน าโปรแกรมบริหารแผนงบประมาณมาใช้เพื่อการควบคุม
ก ากับแผน/งบประมาณ มี รพ. ท่ีติดต้ังโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว คือ 
รพ.เฉลิมพระเกียรติ, รพ.แม่จริม, รพร.ปัว, รพ.นาหมื่น, รพ.บ้าน
หลวง และ รพ. อื่นๆ จะ ด าเนินการติดต้ังต่อไป  
-การปฏิรูปเขตสุขภาพ จ.น่าน ได้ประกาศนโยบายคนน่านทุกสิทธิ์
รักษาได้ทุกท่ี ต้ังแต่ 1 มกราคม ๒๕65 ประชาชนสามารถไป
รักษาทุกท่ีโดยไม่มีใบส่งตัว กรณีสิทธิ์ UC ภายในจังหวัด สปสช. 
จะจ่ายชดเชยให้ ใน รพท. จะจ่ายตาม fee schedule ส่วนใน
ระหว่าง รพช. จะเรียกเก็บตามเกณฑ์ท่ีจังหวัดก าหนด อัตรา 
100-200 บาท ส าหรับ รพ. Node ยังคงต้องเรียกเก็บกันเอง 
โดย จะมีระบบการตรวจสอบโดย สปสช. จะติดตาม ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนจะมี 

 รับทราบ  

- รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 เดือนมกราคม 2565 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕)  
จ านวนผู้ป่วยรายใหม่ประเทศไทย 8,078 ราย ผู้ป่วยสะสม 
183,587 ราย สถานการณ์ในจังหวัดน่าน ผู้ป่วยรายใหม่ 64 
ราย (ร้อยละ 50 เป็นนักโทษในเรือนจ าช่ัวคราวเขาน้อย) จ านวน
ผู้ป่วยเฉล่ีย 30-40 รายต่อวัน (สูงสุด 126 ราย ต่อวัน) ในช่วง 
28 วันท่ีผ่านมา พบว่ามีการติดเช้ือภายในจังหวัดสูงถึงร้อยละ 80 
ซึ่งมีโอกาสสูงท่ีจะแพร่กระจายเช้ือในจังหวัด  
มีการติดเช้ือ 271 คลัสเตอร์ สามารถควบคุมได้ 226 คลัสเตอร์ 
อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง 25 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์ท่ีส าคัญท่ี
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 10 คลัสเตอร์ จากข้อสังเกตผู้ป่วยระยะ
หลังๆ มักจะหาแหล่งโรคไม่ได้แต่จะมีความเช่ือมโยงกับ setting 
ต่างๆ เช่น โรงเรียน สถานท่ีราชการ ตลาด ร้านค้า ร้านกาแฟ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการรวมคนหมู่มาก  
การตรวจ ATK เชิงรุกสะสม เดือน สิงหาคม 2564-๒๗ มกราคม 
๒๕๖๕ตรวจ 79,957 ชุด ตรวจพบผลบวก ร้อยละ 1 ในการเฝ้า
ระวัง 11 setting หลังเทศกาลปีใหม่ให้ความส าคัญต่อการเฝ้า
ระวังในบุคลากรสาธารณสุขโดยท าการตรวจ ATK 100% ส าหรับ
ในระยะต่อไปตรวจ ATK ในระบบต้ังรับในสถานบริการ(ARI & 
Pneumonia) และการค้นหาเชิงรุกนอกพื้นท่ี 11 setting จาก 

 รับทราบ  
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ประชุม 
หมาย
เหตุ 

การต้ังจุดบริการตรวจในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สนามบิน และ 
สสอ.เมืองน่าน พบว่าจุดตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสาร พบบวก ร้อย
ละ 2 ผลบวกรวมทั้ง 3 จุดบริการ ร้อยละ 1.8  
มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ช่วงตรุษจีน ขอให้เร่งรัด เฝ้าระวัง 
ใน setting ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ศาลเจ้า ท่ีมีการรวมกลุ่ม
เครือญาติ ขอให้  
แต่ละพื้นท่ียกระดับป้องกันมากกขึ้น ในช่วงวันท่ี 28 ม.ค. - 3 
ก.พ. 64 

   

1.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้แทนภาคเอกชน อ าเภอแม่ 
จริม  ประจ าเดือนมกราคม 2565 
1.3.1 แนะน าตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- นายมานัส สุทธิไส นายก อบต.หมอเมือง 
- นายจร ทองค า นายก อบต.น้ าพาง 
- นายสุจิน แคว้งใจ นายก อบต.หนองแดง 
-นายปริพัตรโพธิ์สุวรรณนายกอบต.แม่จริม 
1.3.2 แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาใหม่ ที่ท าการไปรษณีย์แม่จ
ริม  
- นายการิน ดิษสุข ต าแหน่งหัวหน้าไปรษณีย์แม่จริม 

1.3.3 แนะน าตัวข้าราชการย้ายมาใหม่ สนง.เกษตร อ.แม่จริม  
- น.ส.ขนิษฐา สิงตะนะ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการรับผิดชอบ   ต.หมอเมือง และ ต.น้ าปาย 

1.3.4 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีให้ความร่วมในการด าเนินงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระครูวิทิตนันทเวช (บุญทอง ฐานปุญฺโญ) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ าพาง ในวัน ท่ี 6 - 11 ธันวาคม 2564               
ณ เมรุช่ัวคราววัดน้ าพาง บ้านใหม่ หมู่ท่ี 7 ต าบลน้ าพาง อ าเภอ
แม่จริม จังหวัดน่าน 
 

 รับทราบ  

1.3.4สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 COVID - 19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19   
นายฉลองชัย สิทธิวัง สาธารณสุข อ.แม่จริม) 
- จากสถานการณ์โควิด การเฝ้าระวังเช้ือกลายพันธุ์ “โอไมครอน” 
ท่ีมีการตรวจหาเช้ือได้ยาก โดยการตรวจ ATK และ RT PCR ไม่
แสดงอาการเป็นอาการท่ัวไปของคนเป็นหวัด 
 

ข้องเสนอแนะจาก นายอ าเภอแม่จริม 
- ขอความร่วมมือรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด - 19 ส าหรับอ าเภอแม่จริมมีประชาชนท่ี
ยังไม่ฉีดวัคซีนโดยประมาณ ๑๐% เท่านั้น 
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- การฉีดวัคซีนในพื้นท่ี อ.แม่จริม มี ๒ หมู่บ้าน ท่ีได้รับการฉีด
วัคซีนครบ ๑๐๐% คือ บ้านฝาย ม.๒ ต.แม่จริม และบ้านน้ าปูน ม.
๑ ต.น้ าพาง   
 

   

- สถานการณ์โควิด - 19 ระดับประเทศ ณ วันนี้ (๖ ม.ค. ๒๕๖๕) 
ผู้ป่วย ๒,๖๗๓ ราย เสียชีวิต ๑๑ ราย รักษาตัวอยู่ ๓๗,๙๖๘ ราย 
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
- สถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดน่าน  วันนี้ (๕ ม.ค. ๒๕๖๕) 
ผู้ป่วยภายในจังหวัด ๑๓ ราย ไม่มีเสียชีวิต โดยจังหวัดน่านมีผู้ป่วย
เสียชีวิตสะสม ๓ ราย ก าลังรักษาตัวอยู่ ๑๖๓ ราย รักษา รพ.รัฐ 
๑๑๐ ราย แยกกักตัวท่ีบ้าน (HI) ในเขตของ รพ.น่าน ๘ ราย แยก
กักตัวในชุมชน (CI)  ในเขตของ รพ.น่าน ๔๕ ราย รวมผู้ป่วยสะสม 
๓,๑๕๐ ราย  
- ในวันท่ี ๖ ม.ค. ๒๕๖๕ มีผู้ป่วย ๕ ราย เขต อ.ท่าวังผา ๑ ราย อ.
เมือง ๔ ราย อ.ภูเพียง ๑ ราย อ.สันติสุข ๑ ราย และ อ.เวียงสา ๑ 
ราย โดยส่วนใหญ่เป็นอ าเภอท่ีมีเส้นทางการท่องเท่ียว 
- ในช่วง 28 วันท่ีผ่านมาจังหวัดน่านพบผู้ป่วยมากท่ีสุดท่ี อ.เมือง 
๑๒๕ ราย รองลงมา อ .เวียงสา ๖๐ ราย อ.นาน้อย ๓๑ ราย 
ส่วนมากเป็นพื้นท่องเท่ียวท้ังหมดเลย ส่วนอ าเภอท่ียังไม่พบผู้ป่วย
เลยใน ๒๘ วันท่ีผ่านมา อ.ทุ่งช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จริม  
อ.บ่อเกลือ อ.นาหมื่น 
- จังหวัดน่านมีพื้นท่ีท่ีควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่
สองจุดท่ีไม่สามารถควบคุมได้เลย คือ บ้านบ่อหอย อ .เวียงสา 
เรือนจ าจังหวัดน่าน และเรือนจ าเขาน้อย อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 

 

   

1.3 จังหวัดน่านก าหนดการจัดงานประจ าปีและของดีเมืองน่าน 
ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 
บริเวณริมน้ าน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (ป.หน.กง.บป) 
- ทาง อ.แม่จริมได้ร่างค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัด
งานประจ าปีและของดีเมืองน่าน ประจ าปี 2565  
- ขอช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ คือ ทางอ าเภอได้รับขอรับ
การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
แม่จริม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 โดยจัดท าโครงการ
เทศกาลของดีเมืองน่านงานกาชาดและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการจัดงานประจ าปีและของดีเมืองน่าน โดยขอรับเงิน
อุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
จ านวน 5 แห่ง  ๆ ละ 20,000.- บาท รวมเป็น เงิน ท้ัง ส้ิน 
100,000.- บาท และ ทปค.แม่จริม 5,000 บาท รวมเป็นเงิน

ข้อสังการจากประธาน  
-ในวันท่ี 19 มีนาคม 2565 จะต้องแบ่ง
เวรให้เจ้าหน้าท่ีอยู่เวรประจ าบูธอ าเภอ
แม่จริม โดย 
- (เวรเช้า)มอบหมายให้ นางสาวศศิธร 
กันทะ นางกิตติกา วัฒนะ   
และนางสาวอุรัชญา ร่ วมญาติ เวลา
08.30-16.00น. 
- (เวรค่ า) มอบหมายให้ นายปรัชญา 
วัฒนะ นายชัยวัฒน์ โลกค าลือ และ นาย
ณรงค์ศักดิ์ ใจเดช เวลา 17.00 เป็นต้น
ไป ขอให้ท่านท่ีได้รับมอบหมายเข้าอยู่เวร
ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น 

รับทราบ  



ท้ังส้ิน 105,000 บาท และมีส่วนลดจากการจ าหน่ายสลาก
กาชาด จ านวนประมาณ 90 เล่ม ๆ ละ 1,500 บาท จ าหน่ายใบ
ละ 30 บาท จ าหน่ายให้กับก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 
- ทปค.แม่จริม มอบเงินสด จ านวน 20 ,000 บาท ให้กับเหล่า
กาชาดจังหวัด “วันรวมน้ าใจกาชาด” 
- ทาง อ.แม่จริมได้มอบหมายส่วนราชการประจ าร้านของดีเมือง
น่าน ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 11 ก.พ. 2565 เป็นวันเปิดงาน
ประจ าปีและของดีเมืองน่าน ประจ าปี 2565 ขอเชิญทุกส่วน
ราชการ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในวันดังกล่าว 
- วันท่ี 12 ก.พ. 2565 หน่วยที่ได้รับมอบหมาย คือ ทปค.แม่จริม 
,ส่วนราชการ ,อปท.ทุกแห่ง และชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่จริม 
- วันท่ี 13 ก.พ. 2565 หน่วยท่ีได้รับมอบหมาย คือ สนง.เกษตร 
อ.แม่จริม และ สนง.พัฒนาชุมชน อ.แม่จริม 
- วันท่ี 14 ก.พ. 2565 หน่วยท่ีได้รับมอบหมาย คือ ท้องถิ่น อ.แม่จ
ริม และสัสดี อ.แม่จริม 
- วันท่ี 15 ก.พ. 2565 หน่วยท่ีได้รับมอบหมาย คือ อบต.หมอเมือง 
และ อบต.หนองแดง 
- วันท่ี 16 ก.พ. 2565 หน่วยที่ได้รับมอบหมาย คือ ท่ีดิน อ.แม่จ
ริม สรรพากรพื้นท่ีสาขาแม่จริม และ อบต.แม่จริม 
- วันท่ี 17 ก.พ. 2565 หน่วยท่ีได้รับมอบหมาย คือ สภ.แม่จริม 
และ ทต.หนองแดง 
- วันท่ี 18 ก.พ. 2565 หน่วยท่ีได้รับมอบหมาย คือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อ.แม่จริม และ อบต.น้ าพาง 
- วันท่ี 19 ก.พ. 2565 หน่วยท่ีได้รับมอบหมาย คือ สาธารณสุข อ.แม่จ
ริม และ รพ.สต.ในพื้นท่ี 
- วันท่ี 20 ก.พ. 2565 หน่วยที่ได้รับมอบหมาย คือ ชมรมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่จริม 
- การจัดสถานท่ีในการออกร้านมอบ ทปค.แม่จริม เป็นหลัก สนง.
พัฒนาชุมชน อ.แม่จริม สนง.เกษตร อ.แม่จริม จัดหาสินค้า OTOP 
สินค้าทางการเกษตร ในการวางจ าหน่ายในงาน 
- ในส่วนของอุทยานแห่งชาติแม่จริม หน่วยจัดการต้นน้ าแม่จริม 
ขอสนับสนุนไม้ไผ่ เพื่อจัดท าเป็นโครงร้าน อ.แม่จริมจะด าเนิน
จัดท าเป็นหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง ในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นท่ี
สูง แบบโครงการหลวงแม่จริม ขอสนับสนุนเป็นผัก ผลไม้ ในการ
ตกแต่งร้านได้มีการจัดประกวดนางสาว ชนเผ่า นางสาวน่าน และ
การแสดงอื่นๆ ระหว่างวันท่ี 11-20  มีนาคม 2565 ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องคือในการจัดนิทรรศการ จะเป็นหน้าท่ีของท้องถิ่นในการ
จัดบูธของดีเมืองน่านของแต่ละอ าเภอ  
 
 
 

 



วาระการประชุม/เร่ือง มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ/ประธานเน้นย้ า ท่ี
ประชุม 

หมาย
เหตุ 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ คร้ังที่ 
1/2565 
 

-รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 
1/2565 

รับรอง
รายงาน 

 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามผลการประชุม คร้ังที่1/2565 -ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่ คร้ังที่  1/2565 
 

รับรอง
รายงาน 

 

4.1 เร่ืองจากกลุ่มงานส่งเสริมฯ 
นายกันติพจน์  ปานช่าง 
-การจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ อ าเภอแม่จริม ขยะจะแบ่งเป็น 3 
ส่วน ได้แก่ ขยะท่ีสามารถจัดการด้วยตนเองได้คือขยะท่ีสามารถ
น าไปท าปุ๋ย 36% ขยะท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได้ 35% ขยะท่ี 
อปท. ท่ีสามารถก าจัดได้ 25%  และอีก 35% เป็นขยะท่ีอันตราย 
ด้วยจะมีโมเดียวการแยกขยะตามครัวเรือน และ ท้องถิ่นในพื้นท่ี
เป็นผู้ด าเนินกิจจ านวน 25% โดยเฉพาะในพื้นท่ีบนดอย ไม่
สามารถไปขุดหลุมขยะในป่าสงวนได้ จึงมีการกองขยะไว้ตามข้าง
ทาง แจ้งให้ท้องถิ่นพิจารณาและด าเนินการจัดการปัญหาขยะ
ต่อไป  
4.2 สถานการณ์ โควิด-19 ขณะนี้ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีว่าจะ
มีการด าเนินการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
-สถานการณ์โควิดในจังหวัดน่านมีอยู่ 54 ราย ขณะนี้ประเทศไทย
พบผู้ป่วย 14,000 ราย ซึ่งทางจังหวัดกรุงเทพมหานครเริ่มมีการ
ระบาดเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งขณะนี้ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอ
ไมครอน ได้เกิดการแพร่ระบาด ใน จังหวัดน่านของเราแล้ว 
-ให้หน่วยงานราชการ ห้างร้านเอกชน โรงเรียนและหน่วยงาน
ราชการในพื้นท่ี ให้ท าการสมัครโควิดฟรีเซ็ตต้ิง สามมาตรการท่ี
จังหวัดได้ก าหนดไว้ 
-การจัดงานในพื้นท่ีอ าเภอแม่จริม จะต้องท าเป็นหนังสือขอ
อนุญาตจัดงานเสร็จแล้วพยางค์ในอ าเภอแม่จริมเป็นผู้ลงนาม
อนุมัติ และต้องจัดงานให้อยู่ในมาตรการของการป้องกันไวรัสโคโร
นา 2019 อย่างเคร่งครัด รักษาระยะห่าง New 
 

 รับทราบ  

4.3 รายงานการฉีดวัคซีน โควิด-19 
นางอมรรัตน์  สุปินะ พยาบาลวิชาชีพ รพ.แม่จริม 
-ขณะนี้ อ าเภอแม่จริม จ านวนผู้ท่ีมารับบริการวัคซีนเข็มท่ี 3 มี
จ านวนน้อยมาก ซึ่งจะต้องรีบด าเนินการ จึงท าให้บุคคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีท างานกันอย่างเหน็จเหนื่อยในช่วงนี้ และขอให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ีด าเนินการจัดท าแผนวัคซีนเพื่อเบิก
วั ค ซี น จ า ก  ร พ . แ ม่ จ ริ ม  พ บ ว่ า ข ณะ นี้  ร พ . สต . น้ า ป าย  
 

ข้อเสนอแนะจากประธาน 
-ขอให้เจ้าหน้าท่ีประชุมหารือกันภายในใน
เรื่องของการบริหารงานต่าง ๆ ให้ทราบ
และเข้าใจตรงกัน  ว่าจะท าอย่างไรให้มีผู้
มารับบริการฉีดวัคซีนให้ได้มากท่ีสุด อยู่ท่ี
การบริหานจัดกายภายในของ รพ.สต. 

รับทราบ  



วาระการประชุม/เร่ือง มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ/ประธานเน้นย้ า ท่ี
ประชุม 

หมาย
เหตุ 

ได้ท าแผน ขาดไปจ านวน 48 ราย ซึ่งส่งเป้าหมาย 422 คน แต่ใน
แผน กลุ่มเป้าหมายหายไป 48 ราย  ขณะนี้ได้มีสถานบริการท่ี
จัดท าแผนการให้บริการ การฉีดวัคซีน จ า นวน 5 สถานบริการ 
ได้แก่ รพ.สต.แม่จริม รพ.สต.น้ าพาง สสช.บ้านน้ าปูน รพ.สต.หมอ
เมือง และรพ.สต.น้ าปาย ท่ีจะรับบริการเปิดสถานบริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 และได้ด าเนินการเบิกวัคซีนไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และ
ขอให้เจ้าหน้าท่ีสถาบริการหารือกัน ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อท่ีจะได้ทราบและเข้าใจตรงกัน  เพื่อท่ีจะด าเนินงานได้แล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย 

 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  6 วาระอื่น ๆ 
1. นางสาวศศิธร  กันทะ การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน แลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน        
ในการให้ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
- หลักการและเหตุผล                                                                                      
- วัตถุประสงค์                                                                                             
- การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk 
Assessment for Conflict of Interest) 
- การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Risk Assessment for Conflict of Interest) หน่วยงาน
สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม   
- ขั้นตอนประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ข้ันตอน 
และแผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (ปิดประชุมเวลา 16.30 น.) 

 รับทราบ  

 

ผู้บันทึกการประชุม  
  นางสาวอุรัชญา  ร่วมญาติ 
        เจ้าพนักงานธุรการ 


