
 
 

 
 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
คร้ังที่ ๓/2565 

วันที่  ๘ มีนาคม 256๕   

ณ ห้องประชุมวังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวดัพัทลุง 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวสารภี  จันทร์มุณี 
นางสาวอทิตา ด้วงรอด 
นายสำรวย  ชูม ี
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นางนุชร ี ชูแสง   
นายสมปราถนา  ฉิมสังข์ 
นายสิทธิพงศ์  เรืองแก้ว  
นายจิตติณัฏช์ สุวรรณรัตน์ 
นายนพพล กองเอียด     
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง 
นางจุฑาวรรณ  ดวงกลม 
นางสาวอารี  หวัดแท่น 
นางหนึ่งฤทัย  เยาว์แสง 
นางสาววลัยลักษณ์  ปิ่นมี 
นางสาววิริยะ  ตุดบัตร 
นายไพโรจน์  แสงจง 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 
ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านน้ำตก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.00 น. 
 นายภูวนาท ณรงค์รัตน์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุม
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 
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ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
  “…เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่อง
กีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ
ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...” 
        พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 

5. วิดีโอสื่อสารค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข                    
      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลากร : บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนขอย้ายเข้า
ย้ายออก จำนวน ๔ คน ดังนี้ 
 - นางนัยณัฐ  เดชเชียร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - นางสาววลัยลักษณ์  ปิ่นมี ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รพ.สต.บ้านพรุ
นายขาว อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 - นางสาวเกศินี  พุทธศรี จพ.สส.ปฏิบัติงาน (แพทย์แผนไทย) ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าทีร่พ.สต.บ้านหนองธง 
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 - นางจุฑาวรรณ ดวงกมล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชี พชำนาญการ โรงพยาบาลชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่รพ.สต.บ้านหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง    
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  
 - ไม่มี 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 - แจ้งงดการประกวดสสอ.ยอดเยี่ยม/รพ.สต.ยอดเยี่ยม และการประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๕ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

เรื่องจากที่ประชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 - ไม่มี 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
        1. สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกจังหวัดพัทลุง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ ราย อัตราป่วย ๒.๙ 
ต่อแสนประชากร อำเภอป่าบอน จำนวน ๒ ราย ตำบลป่าบอน ๑ ราย และตำบลโคกทราย ๑ ราย 
 ๒. สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลชุมชน รพ.ป่าบอน ระดับ ๐ เงินคงเหลือ 31,114,329.34 บาท 
 ๓. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ด้วยการปรับคำนิยามของการวินิจฉัย ผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยเข้าข่าย COVID-19 ตาม
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กรมควบคุมโรคระบุ  ปรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยด้วย antigen test kit (ATK)  ปรับแนวทางการดูแล
รักษา ในกลุ่มผู้มีอาการไม่มีอาการ กลุ่มที่มีอาการปานกลางและเพ่ิมข้อบ่งชี้ในการใช้ยาต้านไวรัสและยาอ่ืนๆ พร้อม
ปรับระยะเวลาในการกักตัวกรณีผู้ป่วยเป็นกลุ่มบุคลากรและ กลุ่มอ่ืนๆ 
 ๔. สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง และการมอบเกียรติบัตรการใช้จ่ายเงินกองทุนตำบล 
จำนวน 5 อันดับ ประจำปี 2564 ทต.ชะรัด อ.กงหรา ทต.คลองทรายขาว อ.กงหรา อบต.ป่าบอน อ.ป่าบอน 
อบต.คลองเฉลิม อ.กงหรา  อบต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต  
 ๕. การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอป่าบอน การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ ร้อยละ ๗๐ สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ ๓๘.๓๕ รายการที่อยู่
ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี และ
ปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบ 3 เฟส และเพ่ิมขนาดหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ 
 ๖. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 กำหนดให้
หน่วยงานประเมนิ ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดทกุคน รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565 โดยผ่านการประเมินจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และส่งผลการ
พิจารณาและเอกสารที่เกีย่วขอ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ๗. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 จำนวน ๘ ราย 
 ๘. ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการ เลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๙. การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น นโยบายท่านผู้ตรวจให้กำหนดตำแหน่ง ผอ.รพสต.ชำนาญการพิเศษ 
เพ่ิมเติม กำหนดตำแหน่ง เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ ในกรณีที่ สสจ.ที่ยังไม่มีตำแหน่ง 
 ๑๐. การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ผลการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง เข็มที่ ๑ ร้อยละ 90.92 เข็มที่ 
๒ ร้อยละ 83.05 เข็มที่ ๓ ร้อยละ ๒๐.๓๑ และสถานการณการรายงาน AEFI วัคซีน COVID-19 จังหวัดพัทลุง 
การขอรับการเยียวยา จํานวนทั้งหมด 121 ราย ผ่าน จํานวน 70 ราย ไมผาน จํานวน 51 ราย 
          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที่ ๒/256๕ ณ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไม่มีเรื่องแจ้ง          

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
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      ๓.๑ แนวทางการปฏิบัติกรณีประชาชนไปรับบริการกรณีที่มีเหตุสมควร การบริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็
ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ค่าบริการสำหรับผู้ป่วยนอก 50 บาท/ครั้ง ทันตกรรม 100 บาท/ครั้ง ส่งเสริม
สุขภาพฯ 50 บาท/ครั้ง 

     ๓.๒ กำหนดการประชุมระบบ E-CIAM online และโปรแกรม JHCIS v.3.8.03.00 03 มีนาคม 
2565 ในวันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
    ๑.๑  กำหนดการประเมินรพ.สต.ติดดาว ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน จำนวน ๒ แห่ง โดยทีมครุ ข 

สสจ.พัทลุง ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ และทีมครู ๕ ออกประเมินติดตามในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  
    ๑.๒ การสมัครสมาชิกฌาปณกิจของชมรมอสม.ระดับประเทศ และขอให้ตรวจสอบรายชื่อของอสม.ที่

ยังไม่สามารถหักเงินจากบัญชีของอสม. 
    ๑.๓ การอบรมอสม.หมอประจำบ้าน ขอให้แจ้งอสม.ทกุคนสมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย      

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

         ๒.๑ กำหนดให้ข้าราชการในสังกัดทกุคนจัดทำแบบประเมินบุคคลส่วนที่ ๓ และสรุปผลการปฏิบัติงาน
รอบที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยให้ส่งตัวชี้วัดบังคับ ๔ ตัวชี้วัดและเลือก ๓ 
ตัวชี้วัด ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

        ๓.๑ ประชุมชี้แจงระบบหมอพร้อม Station และใบรับรองแพทย์ สำหรับรพ.สต.ในวันที่ 14 มีนาคม 
2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ webmax 

   ๓.๒ กำหนดประชุมคปสอ.ป่าบอน วันที่ 15 มี.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. รพ.ป่าบอน 
    ๓.๓ ตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสำหรับเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

รอบท่ี 1 ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 จำนวน ๖๒ ตัว 
   ๓.๔ แผนการนิเทศงานรพ.สต./สอน. รอบที่ 1 ประจำปี 2565 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ใน

ระหว่างวันที่ 17 – 24 มีนาคม 2565 การนำเสนอการนิเทศงานตามรูปแบบการพัฒนารพ.สต.ติดดาว 5 หมวด 
30 นาที จัดทำรูปเล่มการนิเทสงานตามรูปแบบการสรุปผลงานประจำปีของรพ.สต. 3 เล่ม            

   มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
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         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑.๑ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 175 ราย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย คือ ต.วังใหม่ 1 ราย 
ต.หนองธง 1 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 61 ราย รองลงมา ตำบลวังใหม่ จำนวน 38 
ราย ตำบลป่าบอน จำนวน 37 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 26 ราย และตำบลโคกทราย จำนวน 13 ราย  

    ๑.๒ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา20 1 9 (COVID-1 9 ) จ ำน ว น ทั้งสิ้น 6 0 7 ราย มีราย งาน ผู้ป่ว ย เสีย ชีวิต 2 ราย คือ ต .วังให ม่ 1 
ราย ต.หนองธง 1 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 239 ราย ตำบลป่าบอน จำนวน 150 
ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 100 ราย ตำบลวังใหม่ จำนวน 82 รายและตำบลโคกทราย จำนวน 36 ราย       

๑.๓ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 
(ATK) พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 1,486 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 470 ราย 
รองลงมา ตำบลวังใหม่ จำนวน 261 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 212 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 276 ราย 
และตำบลป่าบอน จำนวน 267 ราย 

๑.๔ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ ติดเชื้อเข้าข่าย 
(ATK) พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 862 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 279 ราย 
รองลงมา ตำบลวังใหม่และตำบลป่าบอน จำนวน 169 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 155 ราย และตำบลโคกทราย 
จำนวน 90 ราย 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 2.๑ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล (ณ วันที่ ๗ มี.ค. 6๕) 
ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 7๗.2๙  ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 75.15 ตำบลโคกทราย ร้อยละ 75.02 ตำบลป่าบอน        
รอ้ยละ 74.87 ตำบลหนองธง ร้อยละ 70.80 

 2.๒ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ (วันที่ ๗ มี.ค. 6๕) 
เป้าหมายทั้งหมด 47,728 คน เข็มท่ี ๑ ร้อยละ 73.80 เข็มที่ 2 ร้อยละ 66.89 เข็มที่ 3 ร้อยละ 10.48 

 ๒.๓ สรุปวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๖๕ รพ.สต.บ้านหนองธง วัคซีนซิโนแวค ๗ โดส  

 ๒.๔ กำหนดการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5 – 11 ปี ในระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค. ๖๕  ณ ศูนย์ฉีดรัชกิจฯ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

     ๒. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

         นางสาวสุชาดา นวนทอง ไม่มีเรื่องแจ้ง        

     ๓. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

         นางสาวสารภี จันทร์มุณี  ไม่มีเรื่องแจ้ง   
     
๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
       นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  ไม่มีเรื่องแจ้ง  
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 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

          ๕.๑ การจัดทำคำรับรองเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี ๑/๒๕๖๕ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้มีตัวชี้วัด จำนวน ๖๒ ตวั และมีตัวเลือกบังคับ จำนวน ๔ 
ตัว เลือก ๓ ตัว โดยกำหนดให้จัดทำส่วนที่ ๓ และแบบสรุปส่งให้สสอ.ป่าบอน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจาก รพ.สต. 
         นายสมปราถนา ฉิมสังข์  ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสสอ.ป่าบอนที่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะตรวจ
เยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ การต้อนรับเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมในครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

          นายสุชาติ  พรหมเสน  ขอติดตามการจัดสรรเงินข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการงบสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค (PPA) ประจำปี ๒๕๖๔ และการคัดกรองต่างมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง 

          ประธาน ขอให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประสานกับโรงพยาบาลป่าบอน เพ่ือขอ
ทราบจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละรพ.สต. และแจ้งให้รพ.สต.จัดทำใบคำขอรับการสนับสนุนเงินต่อไป    

 
          เลิกประชุมเวลา  1๕.๔๓  น.   

 
                  
      ( นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                        สาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


