
 
 

 
 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
คร้ังที่  ๔/2565 

วันที่  ๘ เมษายน 256๕   

ณ ห้องประชุมวังใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวดัพัทลุง 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางจิตตรา ชนะสิทธิ์ 
นางสาวอทิตา ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางสาวสารภี  จันทร์มุณี 
นายสำรวย  ชูม ี
นายมนูญ  แสงเมือง 
นางนุชร ี ชูแสง   
นายสมปราถนา  ฉิมสังข์ 
นายสิทธิพงศ์  เรืองแก้ว  
นายจิตติณัฏช์ สุวรรณรัตน์ 
นายนพพล กองเอียด   
นายสุชาติ พรหมเสน 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นายเผด็จ ศรีนวลขาว 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.00 น. 
 นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้ 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
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“…งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน 

งานทุกอย่างจึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพ่ือให้งานดำเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย ดังนั้น ผู้ปฏิบั ติบริหารงาน
ราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก 
จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วย
ความสุจริตจริงใจ งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและ
ยั่งยืนตลอดไป...” 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตรพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน พุทธศักราช 2558 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 

5. วิดีโอสื่อสารค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข                    
      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลากร : บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนขอย้ายเข้า
ย้ายออก จำนวน ๔ คน ดังนี้ 
 ๑.๑ นางนัยณัฐ  เดชเชียร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ขอย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๑.๒ นางสาววลัยลักษณ์  ปิ่นมี ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รพ.สต.บ้านพรุ
นายขาว อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 ๑.๓ นางสาวเกศินี  พุทธศรี จพ.สส.ปฏิบัติงาน (แพทย์แผนไทย) ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าทีร่พ.สต.บ้านหนอง
ธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 ๑.๔ นางจุฑาวรรณ ดวงกมล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่รพ.สต.บ้านหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ    
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  
 ๑. การสร้างบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ให้แก่นางอารีย์ แสงมณี อายุ ๕๘ ปี 
บ้านเลขท่ี ๘๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

 ๒. การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในการป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด19 ประจำปี ๒๕๖๔ และผู้นำที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง อสม. จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในครั้งนี้ 

 ๓. การขจัดความยากจนของประชาชนผ่านระบบ ThaiQM กระทรวงมหาดไทย โดยให้ผู้ใหญ่บ้านประธาน
และอสม.แต่ละหมู่บ้านดำเนินการสำรวจข้อมูลและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบต่อไป 

 ๔. การกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ 
๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ โดยให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ในกลุ่ม ๖๐๘  
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 ๕. กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้ 
     - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ต.ทุ่งนารี วัดทุ่งคลองควาย และ ต.หนองธง วัดหนองนก 
     - วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๙ ต.ป่าบอน 
     - วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกทราย 

 ๖. การป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอนกำหนดจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนบริเวณหน้าหน่วยทหารพัฒนาฯ โดยให้
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งออกปฏิบัติงานต่อไป 

 ๗. กำหนดการคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอน ในรหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๕ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน ขอให้มีเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขและอสม.เข้าร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 - ไม่มี    

เรื่องจากทีป่ระชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
 ๑. การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ประจำปี ๒๕๖๕ สสอ.ป่าบอน เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 
๔๒.๕๘ และมีการก่อหนี้ผู้พันแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒ รายการ ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านท่าดิน
แดง และปรับปรุงรั้วรพ.สต.บ้านน้ำตก ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ รายการ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ รถบรรทุกดีเซล 
ขนาด 1 ตัน และปรับปรุงขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบ 3 เฟส และเพ่ิมขนาดหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ  

 ๒. การประเมินมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอนมีการประเมินสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ
และรพ.สต.ติดดาว จำนวน ๑๑ แห่ง โดยจะมีการสุ่มประเมินฯ จำนวน ๒ แห่ง และประเมินรพ.สต.ติดดาวใน
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมรพ.สต.บ้านโหล๊ะหารและรพ.สต.บ้านควนคำทอง 

 ๓. การเบิกชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ชนิด ATK สำหรับเจ้าหน้าที่และอสม.ที่ปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน
โรคโควิด-19 โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งๆละ ๔๐ ชุด 

 ๔. สถานการณ์เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้ทุกกองทุนดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินและบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย 

 ๕. การยื่นขอรับเงินช่วยเหลือกรณีผู้ให้บริการตามมาตร ๔๑ สปสช. เกี่ยวกับการติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยให้
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับผลกระทบสามารถยื่นเอกสารขอรับผ่านทางโรงพยาบาลป่าบอน ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

 ๖. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
และชำนาญการพิเศษในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และการประเมินผลงานทำได้ต่อเมื่อผ่านการ
ประเมินบุคคลเรียบร้อยแล้ว สำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสจะต้องมีการจัดทำประเมินบุคคลและ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป 

 ๗. การปรับฐานเงินของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และ
ตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รพ.สต.บ้านหนองธง คือ นักวิชาการสาธารณสุข
และพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจะดำเนินการประกาศและคัดเลือก 

 ๘. การดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 ขอให้หน่วยบริการดำเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก
ผ่านทางออนไลน์ระบบก้าวท้าใจ Season 4 และติดตามผลรายงานสมัครด้วย 
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 ๙. การดำเนินงานตรวจสอบและติดตามกรณีต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยอำเภอป่าบอน ตำตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง 

 ๑๐. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงกำหนดให้มีการแข่งขันประกวดมโนราห์ ในรหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ 
เมษายน ๒๕๖๕ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
        ๑. การกำหนดมาตรการเปลี่ยนโรคโควิด-๑๙ เป็นโรคประจำถิ่นพร้อมข้อกำหนดต่างๆในการดำเนินงาน 
เช่น ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK หรือ RT-PCR พิจารณาลดวันกักตัว เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ร้อยละ ๖๐ ยกระดับ
การป้องกันตัวเองให้เป็นมาตรฐาน 
 ๒. ปรับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยให้ดำเนินการฉีดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 ๓. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
ติดตามตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ โครงการราชการทัณฑ์ปันสุขทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์, 
กัญชาทางการแพทย์, ระบบสุขภาพปฐมภูมิ, สถานการณ์ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์, อัตราการฆ่าตัวตาย
สำเร็จไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน และสุขภาพผู้สูงอาย 
 ๔. การติดตามการเบิกจ่ายเงินงบค่าเสื่อมของหน่วยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อำเภอป่าบอนมี
การเบิกจ่ายเงินแล้ว ร้อยละ ๔๕.๖๙ และขอให้หน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๕. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน (ศจพ.จ.) มิติด้านสุขภาพ จังหวัดพัทลุง ซึ่งผลจากการ
ดำเนินงาน ติดตามการตรวจสอบข้อมูล จำนวนคนยากจนมิติด้านสุขภาพจากฐานข้อมูล TPMAP จำนวน 1,231 
คน และจำนวนคนยากจนข้อมูลจากผลการตรวจสอบข้อมูล จำนวน 1,137 คน ซึ่งลดลง จำนวน 94 คน 
 ๖. การออกหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเปลี่ยนจากกระดาษให้นำมาออก
โดยใช้ระบบ ให้ครบ 100% (ในโรงพยาบาลจังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565) หลังจากนั้นประมาณเดือน 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2565 เป็นการอบรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัด/โรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาล
อ่ืนๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลจังหวัด 
 ๗. ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
รอบท่ี ๑/๒๕๖๕ ระดับดีเด่น จำนวน ๒๒ คน ระดับดีมาก จำนวน ๓๓ ราย จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๗ ตัว  

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที่ ๓/256๕ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสบืเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 

4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
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   ๑.๑ การศึกษารายละเอียดของระเบียบงานพัสดุในการจัดจ้างจัดซื้อ โดยให้ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่
พัสดุศึกษาและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ในกรณีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีการถ่ายโอนไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุง   

   มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
    ๒.๑ การดำเนินงานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอป่าบอน งานตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กำหนดในช่วง เดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๕ 
    ๒.๒ การปรับปรุงแผนบริหารเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยให้เพ่ิมในส่วนที่เป็น
รายรับของหน่วยบริการจากการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคโควิด -๑๙ สำหรับการจ้างบุคลากรเพ่ิมใน
ตำแหน่งต่างๆ สามารถดำเนินการจ้างเป็นรายคาบได้ เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ และกำหนดส่งแผน
บริหารเงินบำรุงให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน เพ่ือส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงต่อไป 
    ๒.๓ การออกคำสั่งให้ลูกจ้างรายคาบมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เบิกจ่ายเป็นรายคาบหรือตาม
อัตราให้ยึดตามคำสั่งการจ้าง และบันทึกผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันด้วย 

     มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

 3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

      ๓.๑ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

     ๓.๒ การส่งไฟล์เรียกเก็บค่าบริการผู้ป่วยนอก Cup Pabon หน่วยบริการอำเภอป่าบอนส่งข้อมูลให้
รพ.ป่าบอน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

     ๓.๓ การจัดสรรค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19) ปีงบประมาณ 2565 งวด 6503_01-04 
โดยสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ท่ี http://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/ 

     ๓.๔ แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ประกันสังคม 1,300 บาท/ราย 
และการสมคัรเข้าใช้งานระบบธุรกรรมผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม 

     ๓.๕ ประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 กรณี op self siolution รพ.สต. ระบบ E-
CIAM online ในวันที่ 7 เม.ย. 65 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสสอ.ป่าบอน 

     มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
    ๑.๑  การจัดทำและส่งรายงานของอสม.แต่ละเดือน จะมีการสุ่มตรวจการจัดทำรายงานจากสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานให้เป็นปัจจุบัน 
    ๑.๒ การใช้งานระบบสมาร์ทอสม. ให้เจ้าหน้าที่และอสม.ดำเนินการสมัครพร้อมกับบันทึกข้อมูล

รายงานผ่านระบบให้เรียบร้อยด้วย 
    ๑.๓ การสมัครสมาชิกชมรมฌาปณกิจสงเคราะห์อสม. ขอให้แจ้งอสม.ที่เป็นสมาชิกมีเงินคงเหลือใน

บัญชีที่ใช้ในการหักเงินด้วย สำหรับอสม.ที่ยังไม่สมัครสามารถสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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    ๑.๔ การดำเนินการประเมินมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว อำเภอป่าบอน ทีมครู ข เพ่ือเยี่ยมเสริมพลัง     
ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร และรพ.สต.บ้านควนคำทอง และกำหนด
ประชุมชี้แจ้งรายละเอียดรพ.สต.ติดดาวในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สสอ.ป่าบอน        

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ     

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไม่มีเรื่องแจ้ง 

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรือ่งแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

         ๓.๑ การจัดทำและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำเดือนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำรพ.สต./สอ.
เฉลิมพระเกียรติฯ 

    ๓.๒ กำหนดประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ป่าบอน วันที่ 12 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ 
โรงพยาบาลป่าบอน 

    ๓.๓ ตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสำหรับเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
รอบท่ี 2 เมษายน 2565 – กันยายน 2565 จำนวน 63 ตัว บังคับ 4 ตัว เลือก 3 ตัว ดังนี้ 
     - ความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน covid - 19 เข็มที่ 3 ประชากร Type 1,3 ร้อยละ 60 
     - รพ.สต.ดำเนินงานผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว  ระดับ ๕ ดาว 
     - จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพจากการลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ 4  ร้อยละ 50 
     - การบันทึกข้อมูลครอบครัวที่มีหมอ 3 คน  ร้อยละ 60 

    มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑.๑ ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 1,117 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลป่าบอน จำนวน 275 ราย 
รองลงมา ตำบลหนองธง จำนวน 264 ราย ตำบล ทุ่งนารี จำนวน 252 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 201 ราย 
และตำบลวังใหม่ จำนวน 125 ราย  

    ๑.๒ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 1,622 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 472 
ราย รองลงมา ตำบลป่าบอน จำนวน 393 ราย ตำบลทุ่งนารี จำนวน 333 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 229 
รายและตำบลวังใหม่ จำนวน 195 ราย 

๑.๓ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) 
พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 5,718 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลโคกทราย จำนวน 1294 ราย 
รองลงมา ตำบลทุ่งนารี จำนวน 1290 ราย ตำบลป่าบอน จำนวน 1181 ราย ตำบลหนองธง จำนวน 1159 
ราย และตำบลวังใหม่ จำนวน 794 ราย  
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๑.๔ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 อำเภอป่าบอน มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) 
พบผลเป็นบวก จำนวนทั้งสิ้น 7,104 ราย ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 1652 ราย รองลงมา 
ตำบลทุ่งนารี จำนวน 1536 ราย ตำบลป่าบอน จำนวน 1468 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 1418 ราย และ
ตำบลวังใหม่ จำนวน 1030 ราย 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 2.๑ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ ๑ Type 1,2,3,4 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล        
( ณ วันที่ ๔ เม.ย. 6๕ ) ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 79.15 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 7๘.๒๖ ตำบลโคกทราย ร้อยละ         
7๘.๒๐ ตำบลป่าบอน รอ้ยละ 7๖.7๖ ตำบลหนองธง ร้อยละ 7๒.0๖ 

 2.๒ สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ (วันที่ ๔ เม.ย. 6๕) 
เป้าหมายทั้งหมด 47,728 คน เข็มท่ี ๑ ร้อยละ 7๖.๗๖ เข็มที่ 2 ร้อยละ 6๙.๐๑ เข็มที่ 3 ร้อยละ 1๒.๖๕ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

     ๒. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

         นางสาวสุชาดา นวนทอง ไม่มีเรื่องแจ้ง        

     ๓. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

         นางสาวสารภี จันทร์มุณี  ไม่มีเรื่องแจ้ง       

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
         นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑. การดำเนินการประเมินตำบลอนามัยเจริญพันธุ์ ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
ดำเนินการและส่งแบบประเมินให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ถายในวันที่ ๒๑ ของเดือน สำหรับเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ส่งแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ๒ ตำบล คือ ตำบลหนองธง และตำบลทุ่งนารี 

 ๒. อบต.วังใหม่ผ่านการคัดเลือกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงกิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แห่ง คือ ทต.ป่าบอน และอบต.โคกทราย 

 ๓. การรายงานผลการดำเนินงานลงทะเบียนสมัครสมาชิกกิจกรรมก้าวท้าใจ Season-๔ ในส่วนของ
อำเภอป่าบอนยังมีการสมัครน้อย จึงขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งเร่งดำเนินการด้วย 

 ๔. ผลการดำเนินงานในกลุ่มเด็กปฐมวัย ไตรมาสที่ ๒ อำเภอป่าบอน การดำเนินการการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ร้อยละ ๔๕.๔๕ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
ร้อยละ 5๕.30 และเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 4๗.29 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 



                                                                  บันทกึการประชุมประจำเดือน เมษายน 256๕ หน้าที่ 8 
 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

          ๕.๑ การจัดทำคำรับรองเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒/๒๕๖๕ 
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดให้มีตัวชี้วัดบังคับ ๔ ตัว ตัวชี้วัดเลือก ๓ ตัว โดยกำหนด 
ให้จัดทำส่วนที่ ๑ เพ่ือส่งให้สสอ.ป่าบอนต่อไป 

 ๕.๒ การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
จำนวน ๓ แห่ง ขอให้ผู้อำนวยการกำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความสุขภาพเป็นตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจาก รพ.สต. 
         นายสิทธิพงค์ เรืองแก้ว  สอบถามการเตรียมอุปกรณืที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมการคัดเลือกทหาร 

 ประธาน  ให้จัดเตรียมอุปกรณ์พ้ืนฐานในการป้องกันโรค สำหรับอุปกรณ์ในการคัดกรองโรคทางผู้รับผิดชอบ
จะเป็นผู้จัดเตรียมมาให้ในวันที่มีการคัดเลือกทหาร 

 นายนพพล กองเอียด  สอบถามการปรับปรุงถนนอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มีแนวทางแก้อย่างไรบ้าง 

 ประธาน  การดำเนินการปรับปรุงถนนเป็นไปตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้างและกรมทางหลวง อำเภอป่าบอน
ได้ทำการย้ายจุดการให้บริการประชาชนในช่วงสงกรานต์จากจุดเดิมไปยังหน้าหน่วยทหารพัฒนาฯ และการ
ปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนสองเท่าได้ 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี  

 
          เลิกประชุมเวลา 1๖.๐๐ น.   

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


