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วาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอเต่างอย  
ครั้งที ่10/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่ 21  ตุลาคม ๒๕64  เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 

๑. สวดมนต์ไหว้พระ - สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับตนเอง - สวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์  
๒. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการจัดงานเกษียณอายุราชการ ผช.มะลิวัลย์ งอยผาลา/พี่พูลทรัพย์ เหล่าหาโคตร 

-กิจกรรม ร่วมท าบุญตักบาตร/สนง.สสอ.เต่างอย ผูกแขน/มอบของที่ระลึก ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย และงานมุทิตาจิต คปสอ.เต่างอย เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา 

๓. เดือนตุลาคม เป็นเดือนแรกของการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2565 การรับนโยบายใหม่ๆจากผู้บริหารระดับ
กระทรวง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
-นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล 
1) ใช้มาตรการสาธารณสุข ขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ น าพาประเทศกลับสู่ภาวะปกติ ประชาชนกลับมาใช้
ชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติยิ่งขึ้น 
2) พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้สาธารณสุขไทย เป็นเรื่องง่าย สะดวก เข้าถึงได้ อย่างรวดเร็ว 
3)  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ (อสม.หมอประจ าบ้าน/หมออนามัย/หมอ
ครอบครัว) 
4) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ รพ.สต.เป็ฯศูนย์การสาธารณสุขประจ าต าบล “ชุมชนสุขภาพดี พึ่งตนเองได้” 
5) พัฒนาและบูรณาการส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการต่อยอด 30 บาท รักษาทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว ลดความยุ่งยาก ลด
รายจ่ายของประชาชน 
7) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็ง รักษาทุกท่ี ทั้งผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ที่รวดเร็ว 
ครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ 
8) พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ฯศูนย์ข้อมูลกลางสุขภาพประชาชน รูปแบบใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐาน 
ร่วมสร้างบ้านสาธารณสุขไทย ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง 
 
-นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ 
1) สุขภาพดีวิถีใหม ่Living with COVID-19 รองรับการเปิดประเทศ ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยยั่งยืน 
    - เร่งยกระดบัมาตรการ COVID Free Setting 
    - ส่งเสริมให้คนไทยมีสมุดสุขภาพประจ าตัวออนไลน์ Health Book Online 
    - การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพ่ือ Health Literacy ของประชาชน 
2) ยกระดับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร กัญชา และภูมิปัญญาไทย 
    - ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพให้มากข้ึน 
    - เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจของประเทศ 
3) สนับสนุน ดูแล และเพ่ิมศักยภาพ อสม. 
    - เป็นหมอคนที่ 1 ในนโยบาย 3 หมอ 
    - อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
4) เสริมสร้างศักยภาพวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของภาครัฐและภาคีเครือข่าย ให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
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5) พัฒนาบทบาทการก ากับดูแลด้านอาหารและยา เอื้อต่อการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยและการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ 
สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อความย่ังยืนด้านสุขภาพ  
 
-นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต 
นโยบายมุ่งเน้น 9 ข้อ 
1) ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
2) เศรษฐกิจสุขภาพ 
3) สมุนไพร กัญชา กัญชง 
4) สุขภาพดีวิถีใหม่ Live with COVID-19 
5) COVID-19 Smart Control/Vaccine Coverage 
6) ระบบบริการก้าวหน้า 

-ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกท่ี Cancer Anywhere 
7) ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

-บูรณาการดแูลผู้สูงอายุ ครบด้าน BMTEC 
-พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 

8) ธรรมาภิบาล 
- โปร่งใส ITA ร้อยละ 92 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน ร้อยละ60 

9) องค์กรแห่งความสุข  
-Talent Manager บุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนามากกว่าร้อยละ 
80 
-พัฒนาสูงองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย 
รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข 

 
๔. ขอขอบคุณบุคลากรชาวสาธารณสุขเต่างอยทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานสาธารณสุขด้วยความเข้มแข็งใน

ปีงบประมาณ 2564 จนท าให้งานประสบความส าเร็จมากมาย อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2565 มี
สิ่งท้าทายใหม่ๆมากมายที่ต้องท า ต้องขับเคลื่อน โดยใช้ก าลังความสามารถของพวกเราทุกคน ขอให้อาศัย
บทเรียนประสบการณ์ของปีที่ผ่านมา น ามาปรับ/ประยุกต์ใช้ในปีนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนภายใต้
เป้าหมายเดียวกันคือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 
 
แนวทางการด าเนินงานสาธารณสุขอ าเภอเต่างอย 
1.การประชุมสรุปการปฏิบัติงานประจ าปี 2564  
-เพ่ือได้ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือน ามาพัฒนารูปแบบการท างานที่เหมาะสมกับบริบทของชาวสาสุขเต่างอย เพื่อให้มี
ผลงานที่ดีข้ึนเกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าประสงค์ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน 
ประเด็นที่พูดคุยกับ 
-สรุปผลการด าเนินงานสาธารณสุขในรอบปี 2564  
-บทบาท/หน้าที่ภารกิจที่ผ่านมา 1) ภารกิจหลัก  2)ภารกิจรองท่ีช่วยกันท า   3)ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพ่ิม 
-ปัญหาอุปสรรคในการท างาน วิเคราะห์ตามหลัก 4 M (คน/เงิน/ของ/การจัดการ) 
-แนวทางการแก้ไข/โอกาสพัฒนาส่วนขาด 
-ความคาดหวังอยากได้อยากเป็นในปีงบประมาณ 2565 
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2.ข้อตกลง/กติการ่วมกันในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ประจ าปี 2564 

2.1 การท างานตามภารกิจของตนเองให้สมบูรณ์ ความรับผิดชอบ/มีวินัย/ขยันขันแข็ง/ความเพียร
พยาม-อุตสาหะ และเสียสละ  มีคน assign งานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

2.2 การท างานเป็นทีมในหน่วยงาน พบปะ/พูดคุยกัน-ประชุมประจ าเดือน ระดับอ าเภอ/ระดับ
หน่วยงาน ช่วยเหลือกันท างาน อย่าปล่อยให้หนักคนเดียว/ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
อย่าให้มีการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน-อยากให่ไปพร้อมๆกัน 

2.3 เพ่ิมสมรรถนะ/พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เก่ง/ให้ดี/ให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น การฝึกอบรมความรู้เฉพาะงาน/ขอให้ให้ความส าคัญกับการประชุมที่ สสจ./หน่วยงานอื่นจัด เข้าร่วม
ทุกครั้ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนา การรับนโยบายมาปฏิบัติ -การประชุมเชิงปฏิบัติการ/เพ่ิมทักษะการท างาน= 
อบรมทบทวนการท างานของ พกส./พนักงานบริการ 1วัน 

2.4 ปัญหาภาระงานมาก/ประชุมบ่อย/อุปกรณ์เวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ—ท าแผนขอรับการสนับสนุน/
ติดตามในที่ประชุม คปสอ./ให้ประชุม คปสอ.อย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามในวาระการประชุม 

2.5 งบประมาณ/ความเพียงพอ การหาเงินเข้าระบบ/รพสต. 
OT/PP จัดเหมาะสมการจัดสรร ฉ.11/การติดตาม กระตุ้น/กระตุก CUP 
2.6 การขอบุคลากรเพ่ิม/ติดตาม/ปชส.ให้คนอยากย้ายมา—การบริหารจัดการบุคลากร ในภาพ

อ าเภอ/การขอโยกย้ายเพ่ือเพ่ิมมิติการท างาน 
2.8 การสนับสนุน/สวัสดิการ/ขวัญก าลังใจ/การให้ความส าคัญ 
2.9 การสรุปและแสดงผลการด าเนินงานระดับอ าเภอ/รพสต.  
-Onepage ข่าวประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
-Website หน่วยงาน/Update 
2.10 การประชุมประจ าเดือน ขอให้เห็นความส าคัญ/เข้าร่วมประชุมให้ครบทุกวิชาชีพ และให้มีผลต่อ

การพิจารณาความดีความชอบทุกระดับ 
และข้อเสนอเพิ่มเติม.......... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
1.1.เรื่องแจ้งจากที่ว่าการอ าเภอเต่างอย ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ/สสอ.  

-เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวดัสกลนคร ห้ามมีการประชุมชนหรือชุมนุมเกิน50คน 
อ าเภอเต่างอยจึงขอยกเลิกการประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในเดือนตุลาคม 2564 จนกว่าเหตุการณ์จะ
เป็นปกติหรือคลี่คลายดีขึ้น 

-ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ นางจุฬาลักษณ์ เทพอาส์น ซึ่งได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 1 ตุลาคม 2564 
ผู้ว่าคนเดิม (นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์) ย้ายไปจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องประชุมลานพญาเต่างอย 

ข้อปฏิบัติในส่วนสาธารณสุข 
-จัดทีมคัดกรองผู้เข้าร่วมต้อนรับ 
-จัด อสม.เข้าร่วมต้อนรับ/แต่งกายชุด อสม. จ านวน 10 คน 
-จัดหน่วยปฐมพยาบาล 1 ชุด 

มติที่ประชุม - 
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-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 
 

บันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 
ระหว่าง 

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอเต่างอย กับ เจ้าภาพงาน................................. 
 

เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 แก่ผู้ที่มา
ร่วมงาน.......................................................................................... ........................................................................ 
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอเต่างอย (ศปก.อ.) และเจ้าภาพจัดงานจึงได้ก าหนด  จึงได้ก าหนด
มาตรการป้องกันโรคดังกล่าวฯ เพื่อให้เจ้าภาพจัดงานได้ถือปฏิบัติตามก าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. มีจุดคัดกรองวัดไข้ผู้มาร่วมงาน  โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย 

2. ผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า นั่งเว้นระยะห่างพอสมควร  ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
บริเวณงาน 

3. มีแอลกอฮอล์เจล ไว้บริการผู้ร่วมงานอย่างเพียงพอ 
4. จัดให้มีการลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน โดยมีสมุดลงทะเบียนหรือ APLICATION ไทยชนะ 
5. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเล่นการพนันทุกชนิด โดยเด็ดขาด 
6. ขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมที่เดินทางจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม)  และพ้ืนที่ควบคุม

สูงสุด (สีแดง)  ต้องพ้นการกักตัวครบ ๑๔ วันตามค าสั่งของจังหวัดสกลนคร  เว้นแต่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
ครบ  ๒  เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า  7  วัน 

๗.ผู้ร่วมกิจกรรมต้องไม่มีอาการ  ไข้  ไอ  น้ ามูกไหล  หรืออุณหภูมิ ๓๗.๕  องศาเซลเซียส ขึ้นไป 

          ๘. จ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน 
๙. เป็นหน้าที่ของเจ้าภาพในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์พร้อมแจ้งประสาน อสม.หรือบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือร่วม

ปฏิบัติงาน  
๑๐.อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการก ากับ  ดูแล  ให้ค าแนะน าการด าเนินการตามมาตรการ

อย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ให้อยู่ในความควบคุม ก ากับของ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด เจ้าภาพผู้จัดงานอาจจะได้รับ
โทษตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
                                                            
(ลงชื่อ) ........................................................   (ลงชื่อ) ........................................................ 
             (..........................................)    (.................................................) 
         นายอ าเภอเต่างอย/ผู้ได้รับมอบหมาย  เจ้าภาพจัดงาน.............................................. 
 
(ลงชื่อ) ........................................................   (ลงชื่อ) ........................................................ 
              (........................................)            (.......................................................) 
         สาธารณสุขอ าเภอเต่างอย/ผู้ได้รับมอบหมาย                ผู้ก ากับการ สภ.เต่างอย/ผู้ได้รับมอบหมาย 
 
(ลงชื่อ) ........................................................   (ลงชื่อ) ........................................................ 
            (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน...)                       (ผอ.รพ.สต./ผู้ได้รับมอบหมาย..) 
         เจ้าพนักงานควบคุมโรค        เจ้าพนักงานควบคุมโรค  
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ขั้นตอนการขออนุญาตจัดงานในพื้นที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ 

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ (ศปก.อ.) เต่างอย  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าภาพ/ผู้จัดงาน แจ้งความ
จ านงจัดงาน กับ รพสต.ใน

พ้ืนที่ 

รพสต.ชี้แจงรายละเอียดมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ตามบันทึก

ข้อตกลง (MOU) 

เจ้าภาพ/ผู้จัดงาน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ 
ผอ.รพสต./ผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามตาม

บันทึกข้อตกลง  

เจ้าภาพ/ผู้จัดงาน น าบันทึกข้อตกลงเสนอ
ความเห็นชอบจากผู้ก ากับการ สภ.เต่างอย/
ผู้ได้รับมอบหมาย และสาธารณสุขอ าเภอ

เต่างอย/ผู้ได้รับมอบหมาย  

เจ้าภาพ/ผู้จัดงาน น าบันทึกข้อตกลงเสนอ
นายอ าเภอเต่างอย/ผู้ได้รับมอบหมาย เพ่ือ

อนุญาตจัดงาน 

เจ้าภาพ/ผู้จัดงาน น าบันทึกข้อตกลงที่ลง
นามครบใช้ประกอบหนังสือขออนุญาตใช้

เสียงในการจัดงานกับปลัดอ าเภอฝ่ายความ
มั่นคง/ผู้ได้รับมอบหมาย 
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1.2 เรื่องจากที่ประชุม  ผู้บริหาร สสจ.สน./สสอ. 
การประชุม คปสจ.ประจ าเดือนกันยายน 2564 ให้ยกเลิกการเข้าประชุมแบบพบปะ เปลี่ยนเป็นประชุมทางไกล

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Zoom Cloud Meeting แทนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ทีผ่่านมา 
-การมอบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด 
เข้าร่วมการประกวดและครูผู้รับผิดชอบ อย.น้อย ดังต่อไปนี้ 
1)โรงเรียนบ้านขาม อ าเภอวานรนิวาส 
ครูผู้รับผิดชอบ คุณครูแจ่มจันทร์ พลศรีดา 
2) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ าเภอเมืองสกลนคร 
ครูผู้รับผิดชอบนุพิศ อัคพิน (โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค) 
-แจ้งข้าราชการเกษียณอายุราชการ ระดับผู้บริหาร/จังหวัด 

-นวส.เชี่ยวชาญ นางสาวอนงค์ บังกระโทก 
-ผอ.รพพ.สว่างแดนดิน นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน ์
-ผอ.รพ.พังโคน  นพ.วรรณกร เล่าสุอังกูร 
-สสอ.บ้านม่วง นายทองศักดิ์  ชายกวด 
-นิติกร สสจ. นายประมวลศิลป์  บุพศิริ/นางนิจรินทร์ บุพศิริ 
- 

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ -นพ.สสจ.สกลนคร ฝากประเด็นข้อราชการส าคัญ 
1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ขอบคุณสถานบริการทุกแห่งที่ร่วมฉีด

วัคซีนโควิด-19 ในวนมหิดล 24 กันยายน 2564  
2) นโยบายฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ให้ได้เป้าหมาย 70% ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยให้มีการ

ตรวจสอบ/ปรับแก้เป้าหมายให้ตรงตามความจริง และก าหนดแผนลงพ้ืนที่หมู่บ้านเชิงรุก กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง/อสม.ให้
ครอบคลุมทุกคน หากวัคซีนขาดสามารถติดต่อ สสจ.สกลนคร 
ข้อสั่งการ EOC กระทรวงสาธารณสุข 20 ตุลาคม 2564 

1.เนื่องมีวันหยุดยาว สัปดาห์นี้ จะมีการเดินทางเป็นจ านวนมาก ขอให้จังหวัดมีมาตราการการเฝ้าระวัง 
1.1. มาตราการเข้มงวด เฝ้าระวัง ในสถานประกอบการ ร้านอาหาร การดื่มสุรา สังสรรค์ การรวมกลุ่ม 
1.2.ให้ คตจ. มีมาตราการป้องกัน เฝ้าระวัง covid สถานที่ท่องเที่ยว ไม่แออัด ตามมาตราการ covid 

free setting 
2.สถานการณ์เกิด cluster covid จากงานศพ แนวโน้มมากข้ึน ขอให้ เสนอ คตจ. ให้มีมาตราการเฝ้าระวัง เช่น 

2.1. เรื่องการดื่มสุรา 
2.2. การมีเล่นพนัน  
2.3.มาตรการการทานอาหาร รวมกลุ่ม 
2.4. ระยะห่าง ลดแออัด  
2.5. ระยะเวลา 

3.ขอให้เข้มงวดเรื่องการคัดกรอง covid จนท. รพ. สธ.ก่อนท างาน เพื่อไม่ให้เกิด cluster ในสถานพยาบาล  
4.ช่วงหยุดยาวนี้ ให้วางแผนฉดีวัคซีน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
1.2.1) การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ครั้งที่ 9/2564 รพ.เต่างอย ไม่มีผู้แสดง

ความจ านง 
1.2.2) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ - 
1.2.3) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
1.2.4) กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
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1.2.5) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  -พิจารณาข้าราชการขอย้าย 
-นส.นุชนารถ พลราชม จพ.สธ.ช านาญงาน รพสต.บ้านจ าปาดง ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ > รพสต.โพนปลาโหล 
-นส.กุลธิดา กังวลงาน จพ.สธ.ช านาญงาน รพสต.บ้านสร้างแป้น ต.แวง อ.สว่างแดนดิน > รพสต.ดงหลวง 
-นายวิกรานต์ งอธิราช สสอ.สว่างแดนดิน > สสอ.อากาศอ านวย 
-นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์ สสอ.อากาศอ านวย > สสอ.สว่างแดนดิน 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องติดตามและรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมเดือนกันายน 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ สนง.สสอ.เต่างอย เอกสาร
ส าเนารายงานการประชุมได้น าลงเว็บไซต์ สสอ.เต่างอย ที่ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_toungoi เรียบร้อยแล้วหากท่านใดประสงค์
จะแก้ไขเพ่ิมเติมขอให้แจ้งประสานฝ่ายเลขานุการเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามล าดับต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว/เรื่องติดตาม 

- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. การด าเนินการโครงการกองทุนสุขภาพต าบล ปีงบประมาณ 2564 และแผนด าเนินการปี 2565 
2. ผลงานตามตัวชี้วัด COCKPIT ปี 2564  (QOF/PA.)/2564 
3. ผลงานการด าเนินงานแพทย์แผนไทย (คลินิกกัญชาใน รพสต.) /ทันตสาธารณสุข 
4. การด าเนินงานควบคุมป้องกัน COVID-19 

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2564 
 

 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_toungoi
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สถานการณ์โควิด-19 ณ 20 ตุลาคม 2564 
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การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 เป้าหมายอ าเภอน าร่อง70% เขตสุขภาพที่ 8 
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Vaccine อ าเภอเต่างอย 

 
 

 
 

 
 
5.project manager และการแบ่งงานระดับอ าเภอ 

- ก าหนดประชุม PM 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจาก กลุ่มงาน สสอ./รพสต. 

5.1 งานบริหาร 
- 
5.2 งานวิชาการ 
-  
5.3 งานส่งเสริมสุขภาพ 
- 
5.4 เรื่องจาก รพสต. 
- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
- ประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 11/2564  (ประชุมสัญจรครั้งที่ 4) 
วันที่..................../สถานที่ประชุมห้องประชุม รพสต.โพนปลาโหล 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.    
 


