
























แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
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รายงานการประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
คร้ังท่ี 11 / 2564  ปีงบประมาณ 2565 
วันท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
  

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์ สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม สนง.สสอ.พรรณานิคม 

2 นายสำเร็จ  สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

3 นายธาดา  ศูนย์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

4 นายธาดา  ศูนย์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

5 นายสมเกศ วงศ์ประทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บ้านบัวใหญ่ 

6 นางลำไพ วจีสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา 

7 นางสาวราวดี กวานดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 

8 นายมานิตย์ บุญนาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโคก 

9 นายทนุพงศ์ รัตนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ส.ตบ้านหนองผือ 

10 นางสาวชลธิชา มาตราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 

11 นางน้ำฝน วีรภัทรธาดากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านไฮ่ 

12 นางชนรนาจ สีสถาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านผักคำภู 

13 นางวิลาวัลย์ อรถสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนเรือ 

14 นางทองศรี นนธิราช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านศรีวงศ์ทอง 

15 นางเกตุมณี ทิพวงษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านวังยาง 

16 นางสุภาพ จองกัลยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านไฮ่ 

14 นางภัทรเนตร สุนารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านช้างม่ิงพัฒนา 

18 นางสุพิชชา แก้วก่า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านบะฮีเหนือ 

19 นางปฎิญญา กุลอัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านบะฮีเหนือ 

20 นางเตือนใจ วรรณทะนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านนาขาม 

21 นายอมร ตงศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 

22 นางน่ิมนวล การุญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองโดก 

23 นางลำไย บาตร์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านนาขาม 

24 นายชัยพร ศรีประภา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านผักคำภู 
 

ประธานท่ีประชุม  นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์  สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น.  
                                                                                                 /ระเบียบวาระท่ี 1… 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

- การทำแผนงานต-างๆ เรื ่องที ่เกี ่ยวข7องกับเรา ทางอปท.ต-างๆจะนัดหมายประชุมกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับพื่นที่และงาน long term care บางอปท. อาจจะประชุมพร7อมกันคร้ัง

เดียว ฝากจนท.เราเตรียมแผนงานและโครงการให7พร7อม สำหรับการบันทึกข7อมูล Long term 

care ในปYนี้ ไม-จำกัดกลุ-มอายุ สามารถบันทึกข7อมูลได7ทุกเดือน ขั้นตอนการขอรับงบประมาณ 

LTC อปท.แสดงความจำนงเข7าร-วมจัดบริการไปที่สปสช.เขต รพ.สต./รพ. บันทึกข7อมูลผู7ที่มีภาวะ

พึ่งพิงในโปรแกรม LTC อปท.ยืนยันข7อมูลผู7สูงอายุในโปรแกรม LTC สปสช สปสช.โอนเงินตาม

รายช่ือท่ีเข7าเกณฑbไปท่ีบัญชีกองทุนฯ LTC อปท.ทุกเดือน  

- เรื่องอาสาสมัครบริบาลท7องถิ่น ฝากทาง cm ร-วมวางแผนการทำงานร-วมกับ อสบ.ในพื้นที่เพ่ือ

ปฏิบัติงาน อสบ,ปฏิบัติงาน 5 วันต-อสัปดาหb วันละ 8 ช่ัวโมง รวม 20 วันต-อเดือน 

- ติดตามเรื่องแผนโครงการแก7ไขปkญหาในพื้นที่ รพ.สต.ไหนที่จะใช7เงินบำรุง ต7องเสนอต-อท-าน

นายแพทยbสสจ.สกลนคร จะต7องทำขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินการไปพร7อมกัน ถ7ามี

การตีกลับ ให7แก7ไขให7เรียบร7อยและแนบสำเนาท่ีแก7ไข ส-งคืนไปด7วย 

- เรื่องสิ่งแวดล7อมจะนำเข7าที่ประชุม พชอ. จะให7เห็นเปmนลักษณะหมู-บ7านปลอดลูกน้ำ ตำบลปลอด

ลูกน้ำ หมู-บ7านปลอดไข7เลือดออก ตำบลปลอดไข7เลือดออก และจะมีการมอบเกียรติบัตร และใน

สิ้นปYงบประมาณ 2565 จะจัดงาน พชอ.มอบเกียรติบัตรและรางวัลให7กับภาคีเครือข-ายอำเภอ

พรรณานิคม 
 

          ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา 
- ไม่มีแก้ไข  ท่ีประชุมรับรอง 

 

           ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบจากกลุ่มต่างๆ  
          1. เร่ืองแจ้งจาก นายสำเร็จ  สุวรรณเทน 
 - งานสช. เร่งรัดภายในวันนี้ 5 พ.ย. 2564 การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อขอสนับสนุน
โควต้าอสม.เพิ่มเติม ให้ส่งข้อมูลภายในวันนี้ รพ.สต.แห่งไหนที่ส่งไปทางจังหวัดแล้วให้นำมารวบรวมเป็น
ภาพรวมอำเภอ 
 - การเตรียมข้อมูลอสม.ใหม่ การอบรมอสม. ในเดือนธันวาคม 2564  
 - อสม.ใหม่ ให้ผู้รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลส่วนตัว บัญชีธนาคาร เข้าในระบบกรมบัญชีกลางและ
เตรียมข้อมูลใน thaiphc ซึ่งในกรมบัญชีกลางถ้าพื้นที่ไหนให้อสม.มาปฏิบัติงานและอบรมกับเราแล้ว ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 เราสามารถเบิกเงินเดือนให้อสม.ใหม่ได้เลย 
 
 
 
                                                                                                         /-เร่ือง ฌกส. … 
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 -เรื่อง ฌกส. อสม.ให้ผู้รับผิดชอบงานในพื้นท่ี ไปประชาสัมพันธ์ พื้นที่ไหนที่ยังมี อสม. ยังไม่ได้
เป็นสมาชิก ในรอบนี้ยังสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และถ้าเสียชีวิตระหว่างส่งเอกสารจะได้รับ
สิทธ์ิทันที แต่หลังจากวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 อสม.ท่ีจะสมัครใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพและต้องรอ
คณะกรรมการอนุมัติ หลังจากคณะกรรมการอนุมัติแล้วจะมีผลหลัง 30 วัน ที่รับรอง จะไม่ได้สิทธิ์ทันที 
สำหรับอสม.ใหม่ 32 คน ให้พ้ืนท่ีรีบตามอสม.สมัครให้ทัน 
          - ประกวดอสม.ดีเด่น วันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ให้น้องๆผู้รับผิดชอบงาน เตรียม อสม.ที่จะประกวด 
อสม.ดีเด่น  
          - การออกหนังสือรับรอง การใช้สิทธิห้องพิเศษของอสม. ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
อสม.สามารถ ยื่นบัตรประจำตัว อสม.ได้เลย แต่ถ้าเป็นกรณี ญาติ อสม.จะต้องขอหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
สาธารณสุขประจำพ้ืนท่ี 
 -การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีอาจจะเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง ให้เฝ้า 
ระวังเร่ืองโควิด-19 
 -การเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ให้พ้ืนท่ีเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง หรือผู้เดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง ติดตาม 
การกักตัว สังเกตอาการ เน้นการป้องกันอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะมีแบบรายงานของอสม. ให้ผู้รับผิดชอบงานดาวน์ 
โหลดในระบบงานสารบรรณ 
 -เร่ืองการใช้เหลือการรักษาพยาบาลของอสม. อสม.ทุกคนได้รับการยกเว้น ค่าห้องพิเศษและ 
ค่าอาหารพิเศษ โดยให้เป็นสิทธ์ิช่วยเหลือ ได้เฉพาะตัวบุคคล ท้ังน้ี อสม.ท่ีมีสิทธ์ิรักษาตามส่วนราชการให้เรียก 
เก็บตามสิทธ์ิก่อน ส่วนท่ีเกินให้รับการยกเว้น กรณีท่ี อสม.ไปใช้สิทธ์ิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ให้แสดง 
บัตรประจำตัว อสม.หรือบัตร smart card ณ หน่วยบริการน้ัน ส่วนท่ีสองบุคคลในครอบครัว อสม.จะได้รับค่า 
ห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ถ้ามีสิทธ์ิรักษาตามส่วนราชการให้เรียกเก็บตามสิทธ์ิก่อน ส่วนท่ี 
เกินคิดร้อยละ 50 รายละเอียดจะส่งให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละรพ.สต.อีกคร้ัง 
 -  ขอให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์จะส่งหนังสือเข้าในกลุ่มตามงานผู้ช่วยวิชาการอีกคร้ัง 
          2. เร่ืองแจ้งจาก นายธาดา  ศูนย์จันทร์ 
 - เนื่องจากจำนวนประชาชนกรเกิดน้อยลง จึงให้เน้นการสร้างคน และสร้างด้านพัฒนาการและ
เชาว์ปัญญา จึงให้ผู้รับผิดชอบงานคลินิกเด็กดี พัฒนาการสมวัย ทุกรพ.สต. สำรวจอุปกรณ์ประเมิน ส่งเสริม
พัฒนาการ ตามเอกสารคู่มือ โดยแบ่งอุปกรณ์และเก็บเป็นกล่องตามประเภทกลุ่มวัย พร้อมใช้งานได้  

- เร่งรัดการดำเนินงาน QOF ปี 2565  การคัดกรอง 35 ปี ข้ึนไปให้เสร็จภายใน 20 พฤศจิกายน 
2564 ต้องได้ร้อยละ 97.00   

 3. เร่ืองแจ้งจาก นางภัทรเนตร สุนารัตน์ 
 - เร่ืองด่วน ให้แนบยืนยันประเมินมาตรฐานสุขศึกษา ซ่ึงรพ.สต.ท้ัง 6 แห่ง ยังไม่ไดแนบเอกสาร 
ประเมิน ประสานไปท่ี สสจ.สกลนคร รายละเอียดจะให้ทราบอีกคร้ัง 
 - กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ to be number one ให้เก็บข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลกิจกรรมดำเนินงานและ 
รายงานเข้ามาท่ี สสอ.พรรณานิคม เพ่ือรายงานไปท่ี สสจ.สกลนครต่อไป 
 - แจ้งผู้รับผิดชอบงานบุหร่ีสุรา เข้าอบรม ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 ท่ีห้องราชพฤกษ์ สสจ. 
สกลนคร 
                                                                                              - แจ้งผู้รับผิดชอบงานบุหร่ี… 
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 - แจ้งผู้รับผิดชอบงานบุหร่ี สุราเข้าร่วมประชุม รุ่นท่ี 1 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์  
สสจ.สกลนคร เป้าหมายผู้รับผิดชอบงาน สสอ. 1 คน ประธานอำเภอ 1 คน ประธานระดับตำบลๆละ 1 คน  
รุ่นท่ี 3 ณ ห้องประชุมทัศนี ณ รพ.พังโคน ให้อาสาสมัคร อำเภอละ 10 คน ให้รพ.สต.ละ 2 คน เข้าร่วม 
ประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี4 เร่ืองแจ้งจาก ผอ.รพ.สต. 

-  ไม่มี 
 

          ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ  
      -    เร่ืองแจ้งจากสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
            1. ส่งคำส่ัง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผู้มีผลสัมฤทธ์ิการ
ปฏิบัติงานต่ำ และกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธ์ิ
การปฏิบัติงานต่ำ เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคมทราบโดยท่ัวกัน ให้
ผู้รับผิดชอบงาน ส่งคำคั่งและกรอบแนวทางดังกล่าวขึ้งไว้ที่เวปไซด์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
และขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านโหลดเพ่ือศึกษากรอบแนวทางดังกล่าว 
มีองค์ประกอบ คือ  
              1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
              2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตาม ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานใน

ระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ท่ีมีผล การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
                                                                        ผู้บันทึกการประชุม                                                                                      
                                            (นายธาดา  ศูนย์จันทร์) 
                                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
                                                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์) 
                                       สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
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 ภาพการประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

คร้ังท่ี 11 / 2564  ปีงบประมาณ 2565 
วันท่ี  4  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564  เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 
 

 
 
 
 

 


