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รายงานการประชุมเจา้หน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
ครั้งท่ี  1/2566 

วันท่ี 10 มกราคม 2566  

ณ ห้องประชุมวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
รายชื่อผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวสารภี จันทร์มุณี 
นางสาวอทิตา  ด้วงรอด 
นายสำรวย  ชูมี 
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว 
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นางสาวรีน่า เจะอาลี 
นางพลอยไพลิน แดงทอง 
นางวันวิสาข์ ทับสระ 
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์ 
นางจุฑาวรรณ ดวงกมล 
นางสาวนิตยา จันทร์ทอง 
นางสาววีรยา ครุฑคง 
นายเกียรติก้อง ชูศิริ 
นางสาวอุไรทิพย์ ขุนนุรักษ์ 
นางสาวกรรณิกา สันอีด 
นางสาวเกวลิน จีนเมือง 
นางสาวอารียา หวัดแท่น 
นางศิชารัชต์ แสงจง 
นางสาวจิรารัตน์ สงัดศรี 
นายธนัติ ทองจันทร์แก้ว 

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บา้นป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
รก.ผอ.รพ.สต.บา้นโหล๊ะหาร 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พนักงานบริการ 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.๓0 น. 

 นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวอทิตา ด้วงรอด เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี ทำหน้าท่ีเลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดระชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
และพจิารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  “…การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลัก
ศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ท่ีมีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลท่ีเป็นภัย
แก่สังคมของมุนษย์...” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2504 

๓. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๔. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม                    

      

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 การย้ายเข้า – ออกของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

สำนักงานงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนมีบุคลากรได้รับการบรรจุแต่งต้ังมาปฏิบัติงาน การจากการคัดเลือกของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน  ๑ ราย คือ นางสาวจิรารัตน์ สงัดศรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ    
 

เร่ืองจากที่ประชุมกำนัน ผูใ้หญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  

ข้าราชการย้ายออก 
       ๑. นายสำเริง  ทองต้ง  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท่ีทำการปกครอง  อำเภอป่าบอน  
จังหวัดพัทลุง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ท่ีทำการปกครองอำเภอตะ
โหมด  เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
       ๒. นายวุฒิชัย  ขุนอิน  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ท่ีทำการปกครองอำเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ท่ีทำการปกครองอำเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2566 
ข้าราชการย้ายเข้า 
        ๓. นายอโนธร  จ้ิวตระกูล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  ท่ีทำการปกครองอำเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ท่ีทำการปกครอง
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
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         นายอำเภอขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา  กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และภาคเอกชน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อำเภอป่าบอน ในห้วงรอบเดือนท่ีผ่านมา 

1. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 
      ๒. การจัดกิจกรรมเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดป่าบอนต่ำ เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2565  
       3. การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ท่ีประสบอุทกภัยในพื้นท่ีอำเภอป่าบอน ในห้วงวันท่ี 18-20 ธันวาคม 
2565 เช่น การอพยพ การแจกจ่ายถุงยังชีพ การเยี่ยมให้กำลังใจ ฯลฯ 
        4. การมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  จำนวน 1,996 ชุด ณ  ศาลา
ประชาคมอำเภอป่าบอน เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖๕ 
        5. การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ สนามหน้าท่ีว่าการอำเภอป่าบอน เมื่อวันท่ี  28 ธันวาคม 2565 
        6. การร่วมกิจกรรม / โครงการฯ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖  ระหว่างวันท่ี ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ท้ัง ๘ จุดตรวจ / ด่านชุมขนของอำเภอป่าบอน 
        7. การดำเนินกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการต่าง และภาคเอกชน เข้าเย่ียมให้กำลังใจ กรณีเกิดเพลิง
ไหม้ มีผู้เสียชีวิต ๔ ศพ ท่ีบ้านเลขท่ี ๑๔๔ หมู่ท่ี ๖ ตำบลหนองธงซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันท่ี ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๕ 

        8. แผนการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2566 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กำหนดแผนการรับ
บริจาคโลหิต ประจำปี 2566 ของอำเภอป่าบอน ในวันท่ี 26 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอ ป่าบอน 
        9. แผนกิจกรรมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ประจำเดือน มกราคม 2566  

ตำบล วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 
หนองธง 11 ม.ค.66 13.30 

 
14.30 

-ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ระดับตำบล ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 
-พัฒนาวัดหนองนก หมู่ท่ี 7 

ทุ่งนารี 12 ม.ค.66 13.30 
 

14.30 

-ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ระดับตำบล ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 
-พัฒนาวัดทุ่งคลองควาย หมู่ท่ี 2 

ป่าบอน 13 ม.ค.66 13.30 
 

14.30 

-ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ระดับตำบล ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

โคกทราย 18 ม.ค.66 13.30 
 

14.30 

-ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ระดับตำบล ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 

วังใหม ่ 19 ม.ค.66 13.30 
 

14.30 

-ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
ระดับตำบล ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 
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 10. การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2566 อำเภอป่าบอนได้พิจารณา
คัดเลือก นายประเจือบ  มลยงค์ กำนันตำบลหนองธง และนายมานพ  แซ่อุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 ตำบลป่าบอน เข้า
ประกวดในการเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566  
        11. โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ    
        12. เรื่องการยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช สัตว์และประมง  
        13. ขอหารือการทอดผ้าป่าสามัคคี และ วากัฟญารียะห์ เพื่อกองทุน “คนป่าบอน  ไม่ท้ิงกัน”วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้เป็นทนุการศึกษากับนักเรียนสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส .... 
เป็นต้น รูปแบบ เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี และ วากัฟญารียะห์ ผลผลิตทางการเกษตร เช่น สละ, สับปะรด, 
ปาล์ม, ยางพารา, มังคุด, ... เป็นต้น มีการประสาน ผู้ซื้อ/ผู้ประมูล ล่วงหน้า และหลังจากเสร็จกิจกรรมในวัน
ดังกล่าวทำการประมูลโดยทันที กำหนดจัดกิจกรรมในห้วงเวลาท่ีเหมาะสม (ฤดูกาลผลไม้) ในวันท่ี .. เดือน .. พ.ศ.
2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน โดยมีการประชุม หารือ ผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย ก่อนดำเนินการเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ของดีป่าบอน / หรืออำเภอต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รับรู้ รับทราบ อย่างกว้างขวาง ท่ัวถึงกัน 
 เป็นการแสดงถึงพลัง ความสามัคคี ของทุกภาคส่วนของอำเภอป่าบอน และทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง คือส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ กลุ่มเกษตรกร 
ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ภาคเอกชน ... เป็นต้น มีการจัดทำระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ท่ีชัดเจน, มีการ
รายงานยอดเงินในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ตามห้างเวลาท่ีกำหนด 
         มติที่ประชมุ : ท่ีประชุมรับทราบ 

เร่ืองจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
        ๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น 
ประจำปี ๒๕๖๖ รอจังหวัดออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๒. การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีผ่านมาทางชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยได้สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายรายละ 100 บาท เป็นเงินส่วนรวมทางการแพทย์ 
        3. การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขประจำปี 2566 แผนการจัดแข่งขันประมาณ เดือนมิถุนายน 2566 
        4. การกำหนดบทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในกรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ีถ่ายโอนไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด  

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

เร่ืองจากท่ีประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้แจ้งการโอนเงินค่าเส่ียงภัย เดือน ตค.64-มิย.65 ได้ดำเนินการโอนให้

หน่วยงานย่อยเรียบร้อยแล้ว  
๒. มาตรการเตรียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน อันตราย ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 – 4 

มกราคม 2566 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยได้ลงตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจบุคลากรในการอยู่เวรด่าน 

        3.การแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มติ ครม.เห็นชอบ รอโปรดเกล้าฯ อีกครั้ง ในส่วนของรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุงรับผิดชอบหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุข คือ นายก้องสกุล จันทราช  

        4.การดำเนินงานงบค่าเส่ือมประจำปี 2566 แผนอนุมัติแล้ว รพ.สต.ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ เตรียม
เอกสารตามข้ันตอนให้เรียบร้อยรอทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโอนเงินอีกครั้ง 
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        5.การฉีดวัคซีนโควิด 19  เข็ม 3-4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในพื้นท่ีรับผิดชอบ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ท่ัวถึง  

        6. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูรายละเอียด หน้าเวปไซต์ 
        7. การกำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อำเภอละ 1 แห่ง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุงได้ดำเนินการส่งรายละเอียดไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว รอติดตามแจ้งผลอีกครั้ง ในส่วนของอำเภอ      
ป่าบอน มี รพ.สต.หนองธง 

        8. ฝากหน่วยรับบริการในพื้นท่ีรับผิดชอบ จัดทำปา้ยเป็นพื้นท่ีเขตปลอดบุหรี่ให้ชัดเจนด้วย 

งมติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

เร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
 ๑. มอบใบประกาศเกียรติบัตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (ระดับ 5 ดาว) ประจำปีงบประมาณ 
2565 กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้ขับเคล่ือนการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ดาว 5 ดี “รพ.สต.ติดดาว” ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2560 - 2565 ผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดพัทลุง ในปีงบประมาณ 2563 รพ.สต. 
ผ่านเกณฑ์ 100 % และปีงบประมาณ 2565 การประเมินขั้น Re Accreditation ครั้งท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ทุก รพ.สต. 
เพื่อเป็นประกาศ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว เพื่อเป็นพื้นฐานมาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ สู่
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงขอมอบ
ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ระดับ 5 ดาว) 
         2. มอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ผลการประเมินระดับ AA (คะแนน 95-100)  12 แห่ง    
         3. สสจ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุ เพื่อป้องกันและลด อบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยบูรณาการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ต้ังแต่ วันท่ี 28 ธันวาคม 2565 – 5 
มกราคม 2566 
        4. การถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติปี งบประมาณ 2566 ทิศทางการนโยบาย
สาธารณสุข แผนระดับ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ และแผนระดับ 
3 แผนเฉพาะด้าน 
         5. สถานการณ์การใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล ประจำ ปีพ.ศ. 2565  
         6. หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
         7. การจัดบริการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบในโรงพยาบาล ,การจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเช้ือ
เอชไอวี และจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเช้ือเอชไอวี ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี 
          8. พิจารณากำหนด คปสอ. เพื่อรับการตรวจเย่ียม ในการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข 
กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2566  ระหว่างวันท่ี 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    

        มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับรองรายการประชุมครั้งท่ี ๑2/256๕ ณ ห้องประชุมวังใหม่ สสอ.ป่าบอน 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว  

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

          กลุ่มงานบริหาร 
          1. งานการเงินและบัญชี  
           - ไม่มี 
  มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

 ๒. งานพัสดุ  
              นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
     2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง เน้นย้ำเรื่องการกำหนดคุณลักษณะรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการขอ
อนุมัติดำเนินการแต่ละครั้ง ให้มีรายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะใหชั้ดเจน  

  มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ  

๓. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
- ไม่มี 

     มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ   

       4. งานนิติการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้     

4.1 กำชับให้หน่วยบริการ ดูแลการให้บริการกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ กวดขันพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดให้ปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ มีความสุภาพอ่อนโยน บริการด้วยความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง สุจริตและเป็นธรรม และร่วมกันขับเคล่ือนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันมิให้เกิดการร้องเรียน
เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ หรือการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา หากการรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบ เพราะไม่ได้สร้างเสริมและ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 

         5. การบุคลการ 

              นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้     

         5.1 การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นท่ี 36 และ
หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นท่ี 32 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้มีคุณสมบัติสามารถ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมทาง https://cpha.moph.go.th  

         6. งานประกันสุขภาพ 

                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

      ๖.๑ แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ท่ีจ่ายตามรายการบริการ 
(PP Fee Schedule) ปีงบประมาณ 2566 เริ่มเป็น 1 เม.ย. 2566 หรือ 1 ก.ค. 2566 หรือ 1 ต.ค. 2566 
     ๖.๒ สถานการณ์เงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖๖ อำเภอป่าบอน เงิน
คงเหลือ 1,138,802.95 บาท เงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 90.82      

    มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

https://cpha.moph.go.th/
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      7. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 

             งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้     

    ๑.๑ การประกวด อสม.ดีเด่น ของอำเภอป่าบอน สาขานมแม่ ตัวแทน รพ.สต.บ้านหนองธง  ประกวด
ในวันท่ี 17 มกราคม 2566  

   1.2 การสมัคร ฌกส. คู่สมรส/อสม. สามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง พิมพ์บัตรสามาชิก 
ทางเวปไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย 

    มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ     

8. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวฒุิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้     

              ๘.1 หลักเกณฑ์การจัดอันดับ คปสอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
จำนวน ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย ตัวชี้วดัประเด็นมุ่งเน้นของ นพ.สสจ.พัทลุง (1 ตัวชี้วัด) ปรับเป็นคะแนนเต็ม 
20 คะแนน ตัวชี้วัด Key Results สสจ.พัทลุง (34 ตัวชี้วัด) ปรับเป็นคะแนนเต็ม 70 คะแนน  ผลงานเด่นระดับ
สูงสุดของ คปสอ. ปรับเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

๙. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๙.๑ ระบบประเมินผลตัวช้ีวัดฯ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 เริ่มการใช้งานระบบ
ประเมินฯ ต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และบันทึกข้อมูลประจำเดือน ให้เสร็จภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป ( ยกเว้น เดือนสิงหาคม 2566 บันทึกข้อมูลให้เสร็จภายในวันท่ี 2 กันยายน 2566 ) 

๙.๒ แจ้งเปิดใช้งานระบบประเมินผลตัวชี้วัดฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา ไฝ่ฝัน  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

๑.๑ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วย
โรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำนวน 194 บัตร ทันเวลา 145 บัตร คิดเป็นร้อยละ 74.74 ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต 

๑. โรคอุจจาระร่วง ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วย โรค 
Diarrhoea จำนวนท้ังส้ิน 81 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 176.29 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
ตำบลท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ 255 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ ตำบล โคกทราย, ตำบล วังใหม,่ ตำบลทุ่งนารี, ตำบล หนองธง, อัตราป่วยเท่ากับ ตามลำดับ 

2. โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรค Pyrexia จำนวนท้ังส้ิน 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 106.64 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
ตำบลท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลวังใหม่ อัตราป่วยเท่ากับ 120.03 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ ตำบลวังใหม่, ตำบลทุ่งนารี ตำบลป่าบอน, หนองธงโคกทราย, ตำบลหนองธง,  อัตราป่วยเท่ากับ 
115.73, 102, 86.97, 83.12 ตามลำดับ 
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3. โรคปอดบวม ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
Pneumonia จำนวนท้ังส้ิน 24 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 52.23 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
ตำบลท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน  อัตราป่วยเท่ากับ 91.80 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบล โคกทราย, ตำบล หนองธง, ตำบล ทุ่งนารี, อัตราป่วยเท่ากับ 90.02, 48.32, 
41.56, 0 ตามลำดับ 

๕. สถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2565 จังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนท้ังส้ิน 179 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 35.30 ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อำเภอท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอตะโหมด อัตราป่วย
เท่ากับ 139.9 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอ เขาชัยสน, อำเภอ ควนขนุน, อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอ
บางแก้ว อำเภอป่าบอน อำเภอ เมืองพัทลุง, ป่าพะยอม, อำเภอ กงหรา, อำเภอศรีบรรพต, อำเภอปากพะยูน 
อัตราป่วย เท่ากับ 53.9 32.02, 26.12, 21.4, 19.84, 18.17, 12.37, 9.52 ตามลำดับ 

๖. สถานการณ์ไข้เลือดออกของอำเภอป่าบอน ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 
2565 อำเภอป่าบอน ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค จำนวนท้ังส้ิน 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 26.12 ต่อประชากรแสน
คน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ตำบลท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือตำบลป่าบอน อัตราป่วยเท่ากับ 
71.40 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ ตำบล วังใหม่, ตำบลโคกทราย, ตำบลหนองธง, ตำบล ทุ่งนารี,  อัตรา
ป่วยเท่ากับ 30.01, 19.33, 10.39, 0 ตามลำดับ 

 
2.ขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่งดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2566 

พร้อมกัน ระหว่างวันท่ี 16 – 22 มกราคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน โดยให้จัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยเชิงรุงในชุมชนตามแนวทางท่ีกำหนด เสร็จ
แล้วส่งรายงานตามแบบฟอร์ม มายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันท่ี 27 มกราคม 2566  

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

     ๒. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

         นางสาวสารภี จันทร์มุณี  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

          - การติดตามกลุ่มเส่ียง DM/HT 
          - การตรวจ Fit test ให้หน่วยบริการมารับชุดตรวจได้ท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

 มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

       ๓. งานงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย 

 นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้     
          ๑. สรุปผลการบันทึกข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลระบบจัดการส่ิงแวดล้อมสำหรับ (รพ.สต.) ประจำปี 
2563 – 2565 รพ.สต.บ้านควนคำทอง เพิ่มข้อมูล ปี ๒๕๖๓,๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านหนองธง ปี ๒๖๕๖ รพ.สต.
บ้านป่าบาก ปี ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง ปี ๒๕๖๔ 
 มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

      ๔. งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
           นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
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         ๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ขอความร่วมมือให้ รพ.สต. ในสังกัด ได้ดำเนินการสำรวจข้อมู ล
พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงานของประชาชนช่วงอายุ 15 – 59 ปี
โดยเข้าไปทำแบบสอบถามของกรมอนามัย ผ่าน Application H4U plus ระยะเวลาในการสำรวจต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 โดยเป้าหมายในการสำรวจคือ ร้อยละ 1 ของประชากรวัยทำงาน 
(อายุ 15 – 59 ปี) ท้ังหมดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งคู่มือการเก็บข้อมูลผ่าน Application H4U ได้ส่งไปให้ รพ.สต.
ทางระบบสารบรรณแล้ว  ในการสำรวจข้อมูลส่วนนี้ ทางกรมอนามัยจะเข้าไปดึงข้อมูล “ประชาชนวัยทำงานอายุ 
25 – 59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์” ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 46 ซึ่งเป็นตัวช้ีวัด
ท่ีใช้ในการประเมิน คปสอ. ด้วย 
         ๒. การดำเนินงานคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ : ขอให้ผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต. ได้ดำเนินงานคักรอง 
ต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โดย อสม.) ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ แล้วบันทึกข้อมูลการคัดกรองต้อกระจก
ในโปรแกรม Vision2020 thailand.org.th หรือนำเข้าข้อมูลการดำเนินงานจากโปรแกรม JHCIS เข้าโปรแกรม 
Vision2020 thailand.org.th  ตามตัวช้ีวัดท่ีใช้ในการประเมิน คปสอ. “ร้อยละการคัดกรองต้อกระจกใน
ผู้สูงอายุ (โดย อสม.) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 จากการเข้าไปดูรายงานในโปรแกรม Vision2020 ตอนนี้ 
รพ.สต.ท่ีได้ดำเนินการคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุแล้ว ได้แก่ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง คัดกรองได้ร้อยละ 92.31, 
รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ คัดกรองได้ร้อยละ 49.34 
        ๓. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ :  ในส่วนของการคัดกรอง ADL ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด ให้ได้มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 85  ผลการดำเนินงานคัดกรอง รพ.สต.บ้านหนองธง ได้ร้อยละ 47.48, รพ.สต.บ้านป่าบาก ได้
ร้อยละ 30.58 โรงพยาบาลป่าบอน คัดกรองได้ร้อยละ 4.1  ส่วน รพ.สต.ท่ีเหลือยังไม่ได้ดำเนินการคัดกรอง ใน
ภาพรวมของอำเภอ คัดกรองได้ร้อยละ 18.83 

๔. การคัดกรองพัฒนาการเด็ก :  ตามตัวชี้วัดท่ีใช้ในการประเมิน คปสอ. “ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ี
ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีกำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วย DSPM มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90” ผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 1  รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ คัดกรองได้ร้อยละ 54.17, รพ.สต.
บ้านควนคำทอง คัดกรองได้ร้อยละ 5.26, รพ.สต.บ้านหนองธง คัดกรองได้ร้อยละ 62.77, รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
คัดกรองได้ร้อยละ 100, รพ.สต.บ้านท่าดินแดง คัดกรองได้ร้อยละ 11.76, รพ.สต.บ้านป่าบาก ยังไม่ได้
ดำเนินการ, โรงพยาบาลป่าบอนคัดกรองได้ร้อยละ 75  ในภาพรวมของอำเภอคัดกรองได้ร้อยละ 44.36   
         - ส่วนเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน เกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
90 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ ติดตามได้ร้อยละ 100, รพ.สต.บ้านหนองธง ติดตามได้ร้อยละ 75.86, รพ.สต.บ้าน
โหล๊ะหาร ติดตามได้ร้อยละ 75, โรงพยาบาลป่าบอน ติดตามได้ร้อยละ 100, รพ.สต.บ้านควนคำทอง ติดตาม
ไม่ได้จำนวน 1 คน รพ.สต.บ้านหนองธง ติดตามไม่ได้จำนวน 3 คน ส่งต่อโรงพยาบาลจำนวน 2 คน, รพ.สต.บ้าน 
โหล๊ะหาร รอการติดตามจำนวน 2 คน  เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าท่ีติดตามไม่ได้ภายใน 30 วัน ขอให้ทาง รพ.สต.
ได้ดูว่ามีสาเหตุจากอะไรท่ีติดตามเด็กไม่ได้  

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพจิารณา 
 - ไม่มี 

 



                                                                   
 

บันทึกการประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 หนา้ที ่10 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ืองจาก รพ.สต. 

         -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  7  เร่ืองอื่นๆ           

          ประธาน  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอทร์ 

          นายสำรวย ชูมี ผอ.รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด 
สามารถย่ืนขอรับเงินสวัสดิการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจากเหตุการณ์น้ำท่วมท่ีได้รับคาม
เสียหาย               

เลิกประชุมเวลา 15.50 น.   

             อทิตา ด้วงรอด                                                  สายัญ  ศรนีาค 
       ( นางสาวอทิตา ด้วงรอด )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
                 เจ้าพนักการเงินและบัญช ี                                  สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
       ผู้บนัทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


