
 
 

 
 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
คร้ังที่  1/2565 

วันที่  ๕ มกราคม 256๕   
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปา่บอน จังหวัดพัทลุง 

รายชื่อผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นางสาวจิตตรา  ชนะสิทธิ์ 
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางสาวอทิตา  ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวสารภี  จันทร์มุณี 
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นางนุชรี  ชูแสง   
นายสมปราถนา  ฉิมสังข์  
นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว       
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางสาวเกวลิน  จีนเมือง 
นายบุญเสริม ทองช่วย 
นายจิรวัฒน์ กล่ินเขียว 
นางสาวณัฐรุจา ชูหมวด 
นางณัฐกานต์ จิรโชติพงศ์  

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บา้นควนเพ็ง 
ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านน้ำตก 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.00 น. 
 นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าท่ีเลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้   
 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
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  “…การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีท่ีเกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยาย
กว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงท่ีแท้แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน 
ข้าราชการทุกคนจึงต้องต้ังใจให้หนักแน่นเท่ียงตรง ท่ีจะกระทำความดีท้ังในการประพฤติตน และการปฏิบัติงาน
ด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบากเหนื่อยยาก...”  
           พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2553 ณ พระ
ตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันท่ี 31 มีนาคม 2553 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. วิดโีอส่ือสารค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข                    

      

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลากร : บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนขอย้าย 
จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี 
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นางสาววลัยลักษณ์  ปิ่นมี ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ี
รพ.สต.บ้านพรุนายขาว อำเภอตะโหมด และเจ้าหน้าท่ีย้ายสถานท่ีปฏิบัติภายในอำเภอป่าบอน 
 ๒.  
 

เร่ืองจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  
 ๑. มอบวุฒิบัตรหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ให้แก่บ้าน
โคกนาคบุตร หมู่ท่ี 5 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๒. มอบวุฒิบัตรโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม   
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559-2564) ระดับคุณธรรมต้นแบบ ให้แก่ บ้านโคกนาคบุตร หมู่ท่ี 5 ตำบล 
ป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๓. มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัย   
หมู่บ้าน (ชรบ.) อำเภอป่าบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ๔. โครงการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กำหนดออกรับบริจาคโลหิตของอำเภอป่าบอนใน
วันท่ี 26 มกราคม 2565 ต้ังแต่เวลา 08.30-12.00 น.  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน ขอให้ทุกหมู่บ้านนำผู้
บริจาคโลหิตมาบริจาคโลหิตอย่างน้อยหมู่บ้านละ 5 คน โดยแจ้งรายช่ือให้อำเภอทราบภายใน 17 มกราคม 2565  
 ๕. โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565 เพื่อออกเยี่ยมและมอบของให้กับ
ผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน อำเภอละ 10 คน และกำหนดออกเยี่ยมในวันท่ี 26 มกราคม 2565 จำนวน 4 คน ดังนี้ 
   1. นางจอน  เพ็งเขียว  บ้านเลขท่ี 202 หมู่ท่ี 4 ตำบลวังใหม่ 
   2. นางฉิ้ม  คงชู    บ้านเลขท่ี 94 หมู่ท่ี 4 ตำบลวังใหม่ 
   3. นางซุ้น  สวัสด์ิประสิทธิ์ บ้านเลขท่ี 89 หมู่ท่ี 3 ตำบลป่าบอน 
   4. นางหนูเผือน  สักแก้ว  บ้านเลขท่ี 83 หมู่ท่ี 3 ตำบลป่าบอน     
 ๖. ตามท่ีกรมการปกครองได้กำหนดให้อำเภอดำเนินการขับเคล่ือนโครงการสำคัญ 10 ประการ และ 1 ใน 
10 ประการ คือ โครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยกำหนดให้ทุกตำบลต้องจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยตำบลละ 
1 ครั้ง/เดือน สำหรับประจำเดือนมกราคม 2565 อำเภอได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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- ต.หนองธง 11 ม.ค.65 13.00 น. ถนนสายเหมืองตะกั่ว-เขาจันทร์ 
- ต.โคกทราย 13 ม.ค.65 13.00 น. วัดควนแสวง หมู่ท่ี 7 ต.โคกทราย 
- ต.ป่าบอน 14 ม.ค.65 13.00 น. สายห้วยหนองเปรี๊ยะ ม.5 ต.ป่าบอน 
- ต.วังใหม ่  19 ม.ค.65 13.00 น. วัดควนเค่ียม ม.2 ต.วังใหม่ 
- ต.ทุ่งนารี 20 ม.ค.65 13.00 น. วัดยางขาเคียม ม.1 ต.ทุ่งนารี 

 ๗. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม ๒๕64 –        
4 มกราคม 2565 อำเภอป่าบอนมีจุดตรวจหลัก 1 จุด คือจุดตรวจแยกห้วยทราย จุดตรวจรองจำนวน 5 จุด 
แบ่งเป็น ตำบลหนองธง 1 จุด ตำบลทุ่งนารี 2 จุด ตำบลโคกทราย 1 จุด และตำบลวังใหม่ 1 จุดและเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขท่ีไปปกิบัติงานสามารถเบิกเบี้ยเล้ียงและค่าเดินทางจากเงินบำรุงได้ตามระเบียบฯ 
 ๘. โครงการยิงเก็บปลอกกระสุนอาวุธปืน ได้เก็บของข้าราชการตำรวจครบหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นของท่าน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนท่ัวไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

เร่ืองจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 - ไม่มี 

เร่ืองจากที่ประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
- ไม่มี 

เร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
        1. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙  จังหวัดพัทลุง อำเภอป่าบอน ร้อยละ 70.40 กลุ่ม ๖๐๘ 
ร้อยละ 78.20  และเน้นย้ำการฉีดวัคซีนเข็มท่ี ๓ สำหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีฉีดวัคซีนครบสองเข็มตามเกณฑ์ สำหรับ
วัคซีนไฟเซอร์ของเด็กได้รับการอนุมัติจาก อย.เรียบร้อยแล้ว 
 ๒. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดพัทลุงมีรายช่ือเป็นจังหวัดท่ีมีผู้ป่วย 10 อันดับแรกของ
ประเทศไทยในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 ๓. การบริการปฐมภูมิไปท่ีไหนก็ได้ของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นการเพิ่มความสะดวกและขยาย
พื้นท่ีการให้บริการประชาชน และสปสช.ได้มีการช้ีแจงรายละเอียดผ่านทางระบบออนไลน์แล้ว 
 ๔. การติดตามงบค่าเส่ือมอำเภอป่าบอนกำหนดให้มีการเบิกจ่ายงบท่ีไม่ซับซ้อนภายในเดือน มกราคม 
๒๕๖๕ และกรณีท่ีการเบิกจ่ายท่ีมีความซับซ้อนให้เบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ๕. การป้องกันภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานราชการซึ่งมีการใช้ข้อมูลของผู้ป่วย ดังนั้นขอให้หน่วยงานมีการ
ป้องกันข้อมูลด้านไซเบอร์ตามแนวทางกำหนดไว้  
       

           มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    

           มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับรองรายการประชุมครั้งท่ี ๙/2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว  

 นายสิทธิพงค์  เรืองแก้ว  สอบถามความคืบหน้าของการปรับปรุงแผนเงินบำรุงของรพ.สต.หนองธงซึ่งได้
กำหนดท่ีจะมีการจ้างบุคลากรของรพ.สต.เพื่มเติมอย่างไรบ้าง 

 นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์ การปรับแผนบริหารเงินบำรุงต้องรอให้ครบ ๑ ไตรมาส และให้มีการวางแผน
ล่วงหน้าด้วย และดำเนินการส่งแผนเงินบำรุงให้สสจ.พัทลุงภายในเดือนนี้ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
         ๑.๑ การดำเนินการงบค่าเส่ือมซึ่งในปี ๒๕๖๕ ไม่มีการกำหนดราคากลาง ขอให้รพ.สต.จัดทำรายงานขอ
ซื้อครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดทำรายงานหลักเกณฑ์การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยเงินบำรุง รพ.
สต.บ้านทุ่งนารีให้ดำเนินการโอนเงินสมทบจากเงินบำรุงเข้าบัญชีงบค่าเส่ือมด้วย ในส่วนของงานก่อสร้างมีการ
ดำเนินกำหนดราคากลางมาแล้ว รพ.สต.ท่าดินแดง และรพ.สต.น้ำตก การจัดซื้อรถยนต์ให้ดำเนินการจัดซื้อด้วย  
e-bidding ซึ่งมีงนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการจัดซื้อ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ฯ จะต้องมีคณะกรรมการกำหนดราคากลางและช่างไฟฟ้าเป็นผู้กำหนดราคารับรอง 

          มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   ไม่มีเรื่องแจ้ง   
          3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
               ๓.๑ แจ้งการโอนเงินค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของหน่วยบริการอำเภอป่าบอน จำนวน 
๙ แห่ง และมี ๒ แห่งท่ียังไม่ได้รับเงิน คือ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ และรพ.สต.ท่าดินแดง เนื่องจากยังไม่มี vender 
ในระบบการเงินสปสช. สำหรับการจ่ายเงินงวดเดือน ต.ค.๖๔ และธ.ค. ๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ
ขอให้รพ.สต.ตรวจสอบจำนวนคนท่ีฉีดกบัจำนวนเงินว่าถูกต้องหรือไม่ 
 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนนุวิชาการและบริการ 
          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
    ๑.๑  กิจกรรมการประกวดอสม.ดีเด่น อำเภอป่าบอนมีตัวแทนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมประกวดระดับเขต

และภาคในวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถนำเสนอได้ท่ีสอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯหรือท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และอสม.สามารถเบิกค่าเดินทางในการนำเสนอได้ตามระเบียบ 

๑.๒ อสม.ท่ีต้องการสมัครเข้าเป็นอพม.ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถส่งใบ
สมัครและเอกสารการสมัครไปยังอพม.พัทลุงตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 

๑.๓ การเบิกจ่ายชุด ATK ของรพ.สต.ได้ดำเนินการเบิกจ่ายชุดตรวจและบันทึกผลการตรวจ และจากการ
ตรวจสอบในระบบรายงานยังมีหน่วยบริการท่ียังมีชุดตรวจคงเหลือ สำหรับกรณีของนักเรียนสามารถเบิกชุดตรวจ
ผ่านทางกระเป๋าตังค์ของอสม.และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยด้วย 

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

     ๒.๑ หลักเกณฑ์ประกอบการเล่ือนเงินเดือนข้อราชการประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดพัทลุง กำหนด
รายละเอียดลากิจ/ลาป่วย รวมกันไม่เกิน ๑๖ ครั้ง หรือไม่เกิน ๒๓ วันทำการ และไม่มาทำงานสายเกิน ๑๓ ครั้ง 
ซึ่งหากเกินตามท่ีกำหนดไว้จะไม่มีการเล่ือนเงินเดือน 

    ๒.๒ การประเมินความสุขของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรในระบบ happinometer ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ียังไม่
ประเมินได้ดำเนินการด้วยและให้ผอ.รพ.สต.ประเมิหน่วยบริการให้เรียบร้อยภายในวันท่ี ๒๘ ก.พ. ๖๕ 
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     ๒.๓ ขอแสดงความยินดีการปรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
การ ท่ีปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอำเภอป่าบอน จำนวน ๕ ท่าน 

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้  

๓.๑ การแนะนำหน้าเว็บไวต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ดังนี้ เกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การ
จัดการตัวชี้วัดของสสจ.พัทลุง ปี ๖๕ รายงานเงินของสปสช.หน่วยบริการ การบันทึกระบบ e-cliam onweb การ
ตรวจราชการนิเทศงาน และระบบ TSC Plus   

           มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

๑.1 ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา2019 (COVID-19) จำนวนท้ังส้ิน 1,313 ราย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 13 ราย คือ ต.ป่าบ อน 5 ราย    
ต.ทุ่งนารี 2 ราย ต.วังใหม่ 3 ราย ต.โคกทราย 2 ราย และอีก 1 ราย อยู่พื้นท่ี อ.เมืองพัทลุง 
 1.๒ ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 448 ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 277 
ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 243 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 201 ราย และตำบลวังใหม่ จำนวน 144 ราย 
 ๑.๓ ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนท้ังส้ิน 207 ราย ต.หนองธง 98 ราย ต.ป่าบอน 53 ราย ต.ทุ่งนารี 30 ราย 
ต. โคกทราย 21 ราย ต.วังใหม่ 5 ราย 

๑.๔ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 5 มกราคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จำนวนท้ังส้ิน 17 ราย 
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1.5 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แยกรายสถานบริการ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

 

 

 

 

 

 

 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 2.1 แจ้งการฉีดวัคซีนเข็มท่ี ๔ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความต้องการฉีด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนรัชกิจ
ประการ ในพุธและศุกร์  

 ๒.2 สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล (ณ วันท่ี 29 ธ.ค. 64) 
ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 74.82  ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 73.56 ตำบลโคกทราย ร้อยละ 73.82  ตำบลป่าบอน  ร้อย
ละ 72.49 ตำบลหนองธง ร้อยละ 68.63 

 2.3 สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ (วันท่ี 29 ธ.ค. 64) 

ลำดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย เข็มที่ 1 ร้อยละ เป้า 70% ฉีดเพิ่ม 

1 รพ.สต.บ้านน้ำตก   2,833 2,121 74.87 1,983 0 

2 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง   3,157 2,344 74.25 2,210 0 

3 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 3,135 2,317 73.91 2,195 0 

4 รพ.สต.บ้านควนคำทอง 3,951 2,861 72.41 2,766 0 

5 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ  3,467 2,499 72.08 2,427 0 

6 โรงพยาบาลป่าบอน 3,624 2,604 71.85 2,537 0 

7 รพ.สต.บ้านป่าบาก  3,271 2,342 71.60 2,290 0 

8 รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 2,198 1,550 70.52 1,539 0 

9 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร  3,255 2,286 70.23 2,279 0 

10 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 4,445 3,083 69.36 3,112 29 

11 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 5,308 3,648 68.73 3,716 68 

12 รพ.สต.บ้านหนองธง  9,084 6,075 66.88 6,359 284 

รวมทั้งหมด 47,728 33,800 70.82 33,410 380 
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 2.4 แผนการให้บริการฉีดวัคซนี AZ เข็มท่ี 1,2,3 อำเภอป่าบอน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 

ลำดับ พื้นที่เป้าหมาย เป้าหมาย วันที่ฉีดวัคซีน สถานที่ 

1 อำเภอป่าบอน อายุ 12 ปีข้ึนไป ทุกวันพุธและวันศุกร ์

(เว้นวันหยุดราชการ) 

ศูนย์ประชุมรัชกิจ
ประการ 

2 ม.1 – 9 ต.หนองธง อายุ 12 ปีข้ึนไป 12,19,25 ม.ค. 65 
 

รพ.สต.บ้านหนองธง 

3 ม.1 – 9 ต.ทุ่งนารี อายุ 18 ปีข้ึนไป 6 ม.ค. 65 
 

วัดโหล๊ะหาร 

4 ม.1 – 13 ต.โคกทราย อายุ 12 ปีข้ึนไป 18 ม.ค. 65 
 

สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 

๔.๔ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

      นางสาวสารภี จันทร์มุณี  ไม่มีเรื่องแจ้ง 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  

       นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 ๑.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจะจัดประชุมช้ีแจ้งแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในปี 
๒๕๖๕ สำหรับหน่วยบริการจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
 ๑.๒ การเบิกเงินค่าเส่ียงภัยในการออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนของหน่วยบริการในพื้นท่ีอำเภอป่าบอน โดย
กำหนดจำนวนการฉีดไม่เกิน ๕๐๐ คน สามารถเบิกค่าตอแทนได้ จำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วย แพทย์/ทันต
แพทย/์เภสัช จำนวน ๕ คน และบุคลากรอื่น จำนวน ๑๕ คน ในอัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท 

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

         - ไม่มี  
   

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองจาก รพ.สต. 
        - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองอื่นๆ 

        ประธาน  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
        ๗.๑ การสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของผอ.รพ.สต.บ้านป่าบอน ณ วัดโคกงาย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง โดยมีท่านนายอำเภอป่าบอนเป็นประธานในพิธี จึงขอเชิญเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
        ๗.๒ สหรกณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงกำหนดประชุมสมาชิกสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และขอให้สมาชิกท่ีได้รับการสุ่มตรวจสอบหุ้นและเงินกู้ส่งใบตอบกลับด้วย 

        เลิกประชุมเวลา  1๕.๐๐  น.   
 
                 นราวุฒิ                                                             สายัญ                          
      ( นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                        สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
       ผู้บนัทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


