
รายงานการประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา 
ครั้งที่ 5/2564 และการจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต 

เมื่อวันที่ 14 ธัวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

…………………………………………………………………………. 
ผู้มาประชุม 

๑. นายวีรศักดิ์  เบญอะหลี  สาธารณสุขอ าเภอเทพา   สสอ.เทพา 
๒. นางนุสรีนา  มูซอดี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
๓. นางสาวซอฟียะห์ เตะหมัดหมะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.เทพา 
๔. นางดวงฤดี  หลังนุ้ย   ผอ.รพ.สต.ตูหยง    รพ.สต.ตูหยง 
๕. นางสาวเสาวภา  สะชนะพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
๖. นายปรีชา  แก้วนพรัตน์  ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน   รพ.สต.ทุ่งโดน 
7. นางสาวสิริเพ็ญ อัคคะเมธี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต. วังใหญ่ 
8. นางรอกีเยาะ ยูโซะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.วังใหญ่ 
9. นางสาวภัทรียา  อุดมเศรษฐ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ทุ่งโดน 

๑0. นางวัชรี  แมเร๊าะ   ผอ.รพ.สต.พรุชิง    รพ.สต.พรุชิง 

๑1. นางอามีด๊ะ  หลีมะพรรณ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.ตาแปด 
12. นางนวนจิลา  บวัศรี   รก.ผอ.รพ.สต.ท่ามแงลัก   รพ.สต.ท่าแมงลัก 
๑3. นางอรสา  ชูศรี   ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า   รพ.สต.เกาะสะบ้า 
14. นางสาวประภาพร ปานถาวร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ท่าม่วง 
15. นางมารีนา  หล าสะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
16. นางสุดารัตน์  ไกรแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.เทพา 
17. นางสาวจินตณีย์ หีมบวช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต. ล าไพล 
18. นางสาวอาริสา  หวังหลี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.สะกอม 

19. นางนิจฉรา ชูผล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สสอ.เทพา 
20. นางอุไร หมีนสัน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.พรุชิง 

21. นางรอตีก๊ะ  สาแม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ตูหยง 

22. นางบุษกร บุญทองศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต. ท่าแมงลัก 
23. นายรุซลาน  มามุ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ทุ่งโดน 

24. นายมะยา  ยูโซะ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.พรุชิง 

25. นางสาววิทิตา วสิจะสิกะ  รก.ผอ.รพ.สต. ล าไพล   รพ.สต. ล าไพล 
26. นางพรเพ็ญ  ทองขาว  ผอ.รพ.สต.ท่าไทร   รพ.สต.ท่าไทร 

27. นางรัชนี แก้วมาก   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  PCU 2 
28. นางสาวขนิษฐา ณะเรืองศรี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต. ตาแปด 

29. นายมายูดีน หมัดสาเม๊าะ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.เกาะสะบ้า 

๓0. นางสาวโสภิดา  แก้วได้ปาน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.ท่าไทร 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
ก่อนวาระการประชุม 
ประธาน :  
1. แจ้งประกาศเจตนารมย์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา  
  ตามที่ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้มีการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment-ITA) โดยมุ่งเน้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และพฤติกรรมมิชอบ และกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต มาตรการ 3 ป 1 ค (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย)  
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา จึงเห็นควรมีประกาศจัดตั้งชมรม”สาธารณสุขอ าเภอ
เทพา ต่อต้านทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อการ
บริหารราชการของหน่วยงานโดยรวม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์   ทับซ้อนขึ้น ประกอบด้วย 
2. ทบทวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง 
  2.1 การใช้รถราชการส่วนกลาง 
  - ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา ได้ก าชับให้มีการด าเนินการตามระเบียบฯ มีการ
ควบคุมการใช้รถ    มีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถราชการ และทะเบียนซ่อมบ ารุง -ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลางบันทึกการใช้รถ และการรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ 
  2.2 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
  - การเบิกค่าตอบแทนที่เสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุด คือ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ซึ่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา  ได้มีการเบิกค่าตอบแทนดังกล่าวจากหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบกฎหมาย ๒ ฉบับ  คือ 
  ๑. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๔.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  2.3 มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
 การจัดท าโครงการฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน  ประชุมและสัมมนา ที่เสี่ยงต่อการทุจริตมากที่สุดคือการ
จัดอบรมเป็นเท็จ เป็นต้นว่า ก าหนดเวลาคลาดเคลื่อน รูปแบบการอบรมเป็นเท็จ และอีกแบบคือการเบิก
ค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ  ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการทุจริต  โดยมีความผิดทั้งทางวินัย  ละเมิดและอาญา       
โดยแผนที่ก าหนดเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือแจ้งเวียนระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ให้บุคลากรทราบดังนี้ 



 ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยมีเนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญดังนี้ 
 ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ 
  2.4 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  - ให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยน ในกลุ่มผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานการ ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน อันเป็นการป้องกันความเสี่ยง    
   - การควบคุมและตรวจสอบภายใน มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ และแผนการตรวจสอบภายใน
ก าหนดไว้ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทางรพ.สต.ทราบ  
  - การตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุประจ าปี เนื่องจากว่ามีการส ารวจพัสดุทุกปี ได้ด าเนินการ
จ าหน่ายครั้งหลังสุดเมื่อปี 2558 หลังจากนั้นยังไม่ได้ด าเนินการจ าหน่ายออกจากบัญชี 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
 - กล่าวบระบรมราโชวาท “การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จ าเป็นต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวัง และความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบ
กระท้อนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย" (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9) 
 - การแต่งกายส่วนราชการให้มีการแต่งกายด้วยผ้าลายขอ ทุกวันพุธ  
 1.2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 - นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข  
  1. ระบบปฐมภูมิเข้มแข็ง  
   - ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและอสม.ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าบ้าน 
3 คน  
   - พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิหรือ รพ.ชุมชน ให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 
  2. เศรษฐกิจสุขภาพ เพ่ิมมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ เพ่ือเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ 
  3. การส่งเสริมสมุนไพร กัญชา กัญชง  ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ 
ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ 
  4. สุขภาพดีวิถีใหม่ เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่ New Normal อาหาร ออกก าลัง
กาย Health Literacy 
  5. Covid-19 เพ่ิมศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบติใหม่ เป็น
องค์กรหลักในการบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุขท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ในประเทศ
ไทย 
  6. ระบบบริการก้าวหน้า  

- ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกท่ี 
- New normal medical care, Digital Health 
- innovative healthcare management 



  7. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
   - ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ 
   - พัฒนารับบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 
  8. ธรรมาภิบาล ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นโปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน 
  9. องค์กรแห่งความสุข พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข 
ปลอดภัย สร้างผู้น ารุ่นใหม่ 

 

 - นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  
   นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลามีนโยบายคือ  3 ปลอด 3 ลด  
3 เพ่ิม รายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 



 

 

 
 และส าหรับกรอบน้ าหนักการประเมินการด าเนินงาน มีการแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 



 
 

 
 

 



 ส่วนตัวชี้วัดโซนชบาแดงและตัวชี้วัดอ าเภอ คือ ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ได้รับวัคซีนโควิด-19 
เข็มที่ 1 มากกว่าร้อยละ 70 

  
ส่วนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา มีแผนงาน/โครงการ จ านวน 15 โครงการ ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเทพา โดยมี House Model ดังภาพ 
 

 
 

 1.3 การขับเคลื่อนชมรมคุณธรรมจริยธรรม สสอ.เทพา ทบทวนคณะกรรมการและแผนปฏิบัติการที่
จะขับเคลื่อนในปี 2565 ดังต่อไปนี้ 
  1.3.1 คณะท างานชมรมฯ ประกอบด้วย 

1.1 นายวีรศักดิ์  เบญอะหลี              สาธารณสุขอ าเภอเทพา ประธาน 

1.2 นางพัชรี  รัตนจินดา                  นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รองประธาน 



1.3 นางขัชญาภา   โครธาสุวรรณ        รักษาการ ผอ.รพ.สต.ท่าม่วง  คณะท างาน 
1.4 นายปรีชา  แก้วนพรัตน์               ผอ.รพ.สต.ทุ่งโดน   คณะท างาน 

1.5 นางมะยา  ยูโซะ                        รักษาการ ผอ.รพ.สต.พรุชิง   คณะท างาน 

1.6 นางบุญประสม  นิลกาฬ               ผอ.รพ.สต.ล าไพล   คณะท างาน 

1.7 นางรอกีเยาะ  ยูโซะ                    รักษาการ ผอ.รพ.สต.วังใหญ่   คณะท างาน 

1.8 นางพรเพ็ญ  ทองขาว                   ผอ.รพ.สต.ท่าไทร   คณะท างาน 
1.9 นางอรสา  ชูศรี                          ผอ.รพ.สต.เกาะสะบ้า  คณะท างาน 

1.10 นางดวงฤดี  หลังนุ้ย                     ผอ.รพ.สต.ตูหยง  คณะท างาน 

1.11 นางเอมอร  เหลาะเหม                  ผอ.รพ.สต.ตาแปด   คณะท างาน 

1.12 นางนวนจิลา  บัวศรี                     ผอ.รพ.สต.ท่าแมงลัก คณะท างาน 

1.13 นายชารีฟ  นิภิรมย์                       ผอ.รพ.สต.สะกอม   คณะท างาน 

1.14 นางนุสรีนา มูซอดี                        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างานและ
เลขานุการ 

1.15 นางมารีนา  หล าสะ                      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.16 นางสาวประภาพร ปานถาวร           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

   หน้าที่และอ านาจ 
   1. ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมใน

หน่วยงาน กับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)  

  2. จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมคุณธรรมจริยธรรม ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเทพาและด าเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคณุธรรมของชมรมคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

  3. ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ
ด าเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 

 4. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3.2 การสมัครสมาชิกชมรมฯ ให้บุคลากรที่ย้ายเข้ามาใหม่สมัครสมาชิกชมรมฯ โดยกรอก

ข้อมูลใบสมัครสมาชิกและส่งมาส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา  
 1.3.3 สรุปแผนปฏิบัติการชมรมฯ ซึ่งเกิดจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากท า และ
การส่งเสริมด้านคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ปี 2563 ดังนี ้



กิจกรรม การด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจ้งนโยบาย ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 

2. กิจกรรมประชุมเพ่ือบันทึกข้อตกลง 
- ประกาศเจตนารมณ์  
- ร่วมท า MOU การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
- ก าหนดเป้าหมายคุณธรรมร่วมกัน จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากท า” 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ดังนี้ 
      1. จิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
      2. การตรงต่อเวลา (การมาท างาน ช าระเงินสวัสดิการ) 
      3. ประหยัดพลังงาน/รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกผักสวนครัว 
      4. ให้บริการดุจญาติมิตร 
      5. จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส 
      6. ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี 
- จัดท าแผนปฏิบัติการชมรมฯ 

ด าเนินการแล้ว 

3. การพัฒนาธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA)  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องงาน ITA (สสอ./รพ.สต.) 
- ประกาศเจตนารมย์ 
- ประเมินเพื่อหาส่วนขาดและปรับปรุงพัฒนา 

ด าเนินการแล้ว 

4. การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
- ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. 

ด าเนินการแล้ว 

5. กิจกรรมปรับกระบวนทัศน์การท างานอย่างมีคุณธรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 

6. การส่งเสริมหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- อบรมให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ 
- ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแทนการซื้อ คนละ 3 ชนิด 
- การประหยัด/รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการแล้ว 

7. การขัดเกลาทางด้านจิตใจ และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
- บรรยายขัดเกลาจิตใจ ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 1 ครั้ง/ปี 
- จัดกิจกรรมละศีลอดร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง 
- ร่วมประเพณีพระสามองค์ 
- ศาสนาพุทธ ร่วมพิธีในวันพระ/ท าสมาธิ 2 ครั้ง/ปี 
- ศาสนาอิสลาม ร่วมกิจกรรมศาสนาอิสลาม 2 ครั้ง/ปี 

ด าเนินการแล้ว 



8. กิจกรรม คนดีในดวงใจ 
- การชื่นชมคนท าดีในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
- การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขระดับอ าเภอ และระดับ คปสอ. 

ด าเนินการแล้ว 

9. กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สสอ.เทพา 3 เดือน/1 ครั้ง 
- ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 
- กิจกรรม “คนมือบน” 

ด าเนินการแล้ว 

10. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในบุคลากร 
- รับประทานอาหารร่วมกัน 
- thepha Start for smart health 
- กิจกรรม love for ever 

ด าเนินการแล้ว 

11. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ  ด าเนินการแล้ว 

12. ถอดบทเรียน/ เป็นศูนย์เรียนรู้ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 ส่วนการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขจะด าเนินการควบคู่กับชมรมคุณธรรมจริยธรรม สสอ.เทพา 
และขอให้ทุกแห่งร่วมกันประเมินความสุข ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565  
ผ่านทางเว็บไซต์ Happy MOPH (https://happy.moph.go.th)  กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบประเมิน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
วาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  



           มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อวันที่  9 ตุลาคม ๒๕๖4   

วาระท่ี 3  ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน  และประสานการปฏิบัติงาน 

 3.1 กลุ่มบริหาร 
  - รายงานสถานการณ์การเงิน บัญชีเงินกองกลางเจ้าหน้าที่ สสอ.เทพา  

3.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์   
 - ชี้แจงเรื่องยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และการนิเทศงาน ปี 2564  

1. แจ้งขั้นตอนการเขียนโครงการและอนุมัติด าเนินการ โดยใช้งบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตามหนังสือที่ สข 0032.010/ ว 1356 ลงวันที่ 24 เมษายน 
2563 ดังนี้ 

 
  

 3.2 ชี้แจง การใช้งาน Website ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา (นายรุซลาน  มามุ) 
    ปัจจุบันส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพาได้เปลี่ยนเว็บไซต์ในการใช้งานใหม่คือ เว็บไซต์ 
www.thephadho.com โดยมีการปรับปรุงให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายยิ่งข้ึน 
  - การรับ-ส่งหนังสือผ่านระบบ EDS ของเว็บไซต์ ท าได้ดังนี้   
กดไปยัง EDS และ ท าการ Login โดย User คือ รหัสสถานบริการ 6 หลัก และ Password คือ รหัสสถาน
บริการตามด้วย 00 ร่วมเป็น 8 หลัก  
 
 
 



 
    
  
 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - การเขใช้งานปฏิทินกิจกรรม ขั้นตอนการเข้าใช้งานเหมือนกับระบบ EDS สามารถ
เพ่ิมกิจกรรมและเข้าติดตามปฏิทินกิจกรรมด้านสาธารณสุขได้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 กลุ่มสนับสนุนบริการ  



 1. รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะกรรมการ EOC ด้าน
สาธารณสุข อ าเภอเทพา มีจ านวนผู้ป่วยสะสม 5,008 ราย ก าลังรักษา 157 ราย หายป่วยสะสม 4,812 
ราย เสียชีวิต 39 ส่วนการตรวจ ATK พบผู้ป่วยเฉลี่ย 7 คน/วัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

 
 

 
 

 



 

 
 

 2. การให้บริการวัคซีนโควิด-19 อ าเภอเทพา มียอดฉีดสะสม จ านวน 77,390 คน เข็มท่ี 1 
จ านวน 41,316 คน เข็มท่ี 2 จ านวน 35,017 คน และเข็มที่ 3 จ านวน 1,057 คน ครอบคลุมประชาชน
ในเขตรับผิดชอบ ร้อยละ 81.99 โดยในกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 75.03 กลุ่มโรคเรื้อรัง ร้อยละ 84.47 กลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 88.14 และกลุ่ม อสม. ร้อยละ 99.50 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 
 



 
 

 
 



 
 - ประธานฯ ให้ด าเนินการเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 3 ตามแนวทางที่กระทรวง
ก าหนด 

 
 3. การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สสจ.เร่งรัดให้ด าเนินการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้
เสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2564 ดังเอกสารที่แนบ 



 
 

 - งานโรคไม่ติดต่อ NCD มีแผนการขับเคลื่อนงาน ดังต่อไปนี้ 

 
1. ส าหรับโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กลุ่มเป้าหมาย: หญิงไทยทุกสิทธิ อายุ 30-

60 ปี เป้าหมาย 20% อ าเภอเทพา  จ านวน 2,628 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหากที่ใดประสงค์จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ วิธี 

pap smear ขอให้พ้ืนที่ด าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พย. - 28 กพ. 2565 เป้าหมาย 10% จ านวน 263 คน 
อัตราจ่ายชดเชย  เหมาจ่าย 250 บาท 

 - การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ  HPV DNA TESTพ้ืนที่ด าเนินการได้วันที่ 1 มีค.-
30 กย. 65  เป้าหมาย  HPV 90% จ านวน 2,365 คน อัตราจ่ายชดเชย  เหมาจ่าย  420 บาท 



มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) ให้แต่ละพ้ืนที่ส ารวจ
ข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมในสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้ 
  - ส ารวจเส้นทางหลัก/เส้นทางรองในการคมมาคม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการใช้เส้นทางส่งต่อ
ผู้ป่วย 
  - ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยล้างไตและ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ผู้ป่วยวิกฤติ) 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.๑ ประชุมประจ าเดือนครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

ปิดการประชุม  เวลา ๑4.๐๐ น. 
 

      
          นางนุสรีนา มูซอดี    บันทึกรายงานการประชุม 
  นางสาวซอฟียะห์ เตะหมัดมะ พิมพ์รายงานการประชุม 
    นายวีรศักดิ์ เบญอะหลี    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 


