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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นางสาวจิตตรา  ชนะสิทธิ์ 
นางสาวอทิตา  ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นายสำรวย ชูมี 
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นางนุชรี  ชูแสง   
นายสมปราถนา  ฉิมสังข์  
นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว       
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายนพพล  กองเอียด           
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นายไพโรจน์  แสงจง 
นายจิรวัฒน์  กล่ินเขียว 
นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางสาวเกวลิน  จีนเมือง 
นางสาววิริยะ  ตุดบัตร 
นางสาวนิตยา จันทร์ทอง 
นางวรรณดี ฉ้วนกล่ิน 
นายบุญเสริม ทองช่วย  

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บา้นควนเพ็ง 
ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านน้ำตก 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  

   
 
 

  

   



                                                                  บนัทึกการประชุมประจำเดือน ตลุาคม 2564 หน้าที่ 2 
 

   
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าท่ีเลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้   
 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
 “...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก ท่ีจะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนท่ีจะ
พูดจะทำ หรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใด ๆ อีกข้อหนึ่งท่ีจะช่วยให้ระลึกได้ คิดอ่านได้ถูกจุดถูกต้อง ก็คือจิตใจท่ีต้ังมั่น
และหนักแน่นเป็นกลางเพราะไม่มีอคติ สองส่ิงนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญท่ีสุด ของการศึกษาดี มีหน้าท่ีสูง ท่ีจะต้องเป็น
บุคคลช้ันนำในวงงานต่างๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต... ” 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี  
ระหว่างวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2527 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. วิดีโอส่ือสารค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข                    

      

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลากร :  มีบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ปฏิบัติงาน
ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง ขอระงับการย้าย จำนวน ๑ ราย สำหรับนางสาวณัฐจิตรา  
ทองกุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้มีคำส่ังให้ย้ายไปปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิ
และองค์รวม โรงพยาบาลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
 

เร่ืองจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน : ประธาน  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
1.  การประดับเครื่องหมายและมอบใบสำคัญแต่งต้ัง ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

1.1 นางสาวนงนุช  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ท่ี 2 ตำบลหนองธง 
1.2 นายประคิน  กูลสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ท่ี 3 ตำบลวังใหม่ 
1.3 นายอภิสิทธิ์  แก้วหนูนวล สารวัตรกำนันตำบลป่าบอน 

      ๒. ข้าราชการเกษียณอายุราชการได้แก่ นางปรียา  จิตพงศ์  ตำแหน่งเกษตรอำเภอป่าบอน 
      ๓. ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 60 ปี นายรัตน์ รักเงิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 10 ตำบลโคกทราย 
เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2564 
      ๔. ข้าราชการย้ายออก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
 4.1 นายญาณินทร์  แก้วจักรวัติ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานท่ีดินอำเภอป่าพะยอม พ้นจาการรักษาการแทน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานท่ีดินอำเภอป่าบอน 
 4.2 นางสาวโชติมา  เสรีศิริเจริญกุล ตำแหน่งเสมียนตราอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
เสมียนตราอำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564  



                                                                  บนัทึกการประชุมประจำเดือน ตลุาคม 2564 หน้าที่ 3 
 

 4.3 นางสาวโสภิตา  ส่งแสง พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
ได้ลาออกไปรับตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันท่ี 23 
กันยายน 2564   
       ๕. ข้าราชการย้ายเข้า จำนวน  3  ราย ดังนี้ 
 5.1 นางสาวธวรรณภรณ์ หมั่นถนอม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานท่ีดินจังหวัด
สงขลา สาขาระโนด ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานท่ีอำเภอ (เจ้าพนักงานท่ีดิน) สำนักงานท่ีดินอำเภอป่าบอน 
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 
 5.2 นางสาวกรกนก แสงจันทร์ ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ย้ายมาดำรง ตำแหน่ง 
เสมียนตราอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 
 5.3 นางสาวรอฮานา คาเร็ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอน 
บรรจุเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2564 
      ๖. นายอำเภอป่าบอนขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีร่วมปฏิบัติหน้าท่ี  ณ  จุดคัด
กรองการเดินทางจังหวัดพัทลุง บริเวณจุดตรวจบ้านพรุพ้อ 
      ๗. โรงพยาบาลป่าบอนแจ้งเปล่ียนสถานท่ีฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเดิม
โรงพยาบาลป่าบอน เป็นศูนย์ประชุมรัชกิจประการ เทศบาลป่าบอน ต้ังแต่วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
      ๘. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศการรับสมัครสมาชิกและนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้ังแต่วันท่ี 
๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และกำหนดเลือกตั้งในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อำเภอป่าบอน จำนวน  ๕  แห่ง 
       ๙. ปศุสัตว์อำเภอป่าบอนแจ้งเกิดโรคลัมปีสกินในพื้นท่ีอำเภอป่าบอนและขอให้ผู้ท่ีเล้ียงสัตว์ขึ้นทะเบียน  

เร่ืองจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
- ไม่มี 

เร่ืองจากที่ประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
- ไม่มี 

เร่ืองจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
        1. สรุปผลการประเมินเพื่อจัดลำดับของคปสอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คปสอ.ป่าบอน ลำดับท่ี ๙ 
ผลงานผ่านเกณฑ์ประเมิน MOU ประเด็นมุ่งเน้น ผลงานเด่น และตำบลสุขภาวะ ร้อยละ ๓๘.๕๙  
 ๒. ผลการฉีดของจังหวัดพัทลุงกลุ่ม ๖๐๘ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และหญิงต้ังครรภ์ ร้อยละ ๕๒.๓๔ และ
กำหนดเปิดการฉีดวัคซีนกลุ่ม ๖๐๘ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ ร้อยละ ๗๐ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๓. การควบคุมและสอบสวนโรคโควิด19 ต้องทันต่อสถานการณ์ โดยให้ควบคู่กับการจัดทำ ATK ในรพ.สต.
กรณีท่ีมีกลุ่มเส่ียงมากกว่า ๓๐ ราย หากมีผลบวกให้ส่งตรวจ PCR ท่ีโรงพยาบาลป่าบอนต่อไป 
 ๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงแจ้งจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนท่ีมี อายุ 12 – 20 ปี 
อำเภอป่าบอนกำหนดการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มนักเรียน ในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมรัชกิจประการ 
เทศบาลป่าบอน และกำหนดการฉีดวัคซีนท่องเท่ียวในพื้นท่ี อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ เป็นต้น 
 ๕. การเล่ือนเงินเดือนพิเศษ 1% โควิด19 ต้ังแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ อำเภอป่าบอนมีรายช่ือตกหล่น 
จำนวน ๒ คน คือ นางสาวสุชาดา นวนทอง และนางวิไลวรรณ สุวรรณรัตน์ ซึ่งสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดพัทลุง
กำลังดำเนินการแก้ไขและดำเนินการเบิกเงินย้อนหลังต่อไป 
       

           มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม    
           มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับรองรายการประชุมครั้งท่ี ๖/2564 
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ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว     
           ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 
4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
       ๑.๑ การตรวจสอบพัสดุคงเหลือ เส่ือมสภาพ ชำรุด และไม่มีความจำเป็นใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ของแต่ละหน่วยบริการ และกำหนดให้มกีารจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔  
 ๑.๒ การดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบโควิด19 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้แจ้งหนังสือสงวนค่าปรับและขยายเวลาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะมีการเชิญเจ้าหน้าท่ีพัสดุมาประชุมช้ีแจ้งอีกครั้ง                    

          มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
 ๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จะออกดำเนินการ
ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังแต่ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ๒.๒ กำหนดการจัดแผนบริหารเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติฯและส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส่งให่สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และส่งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบภายในวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔           
 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

          3. งานประกันสุขภาพ 
                นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
           ๓.๑ แจ้งการจัดสรรชุดตรวจหาเช้ือโควิด19 ATK ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๔๐๐ ชุด/แห่ง โดยให้โรงพยาบาลป่าบอนสมัครแอพถุงเงินและหน่วยบริการ
สมัครเป็นสาขาย่อยของแอพถุงเงิน และเจ้าหน้าสามารถใช้แอพได้ จำนวน ๕ เครื่อง สำหรับผู้ท่ีจะได้รับชุดตรวจ
ต้องผ่านการประเมินในแอพกระเป๋าตังค์ จะได้รับ จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ตรวจสองครั้ง 
          ๓.๒ การจัดสรรเงิน QOF ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งโรงพยาบาลป่าบอนได้โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนจะมี
หนังสือขอรับการสนับสนุนเงิน จำนวน ๑๑% เพื่อใช้สำหรับค่าน้ำมันเช้ือเพลิงส่งยาเวชภัณฑ์ฯ เซ็ตต่างๆ ค่าตรวจ 
PAP ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าประชุมราชการ 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนนุวิชาการและบริการ 
          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

  นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้  
          ๑.๑ การสมัครเข้าร่วมการดำเนินงานตามผลงานจัดสรร PPA ประจำปี ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยบริการท่ีมี
ความสนใจจัดทำแบบประเมินแล้วส่งให้สปสช. สำหรับหน่วยบริการท่ีจะได้รับการจัดสรรเงินตอบแทนผลงานต้อง
มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตามท่ีกำหนดไว้ 
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 ๑.๒ การดำเนินการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สปสช.จะไม่มีการจัดสรรเงิน
สำหรับการตรวจคัดกรองของหน่วยบริการ 
 นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว : สอบถามการดำเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสถานการณ์โรคโควิด19 อย่างไร 
 ประธาน : ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯดำเนินการตรวจคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานตามสถานการณ์ของโรคโควิด19 ในพื้นท่ีและเน้นความปลอดภัยตาม
มาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

๒. งานทรัพยากรบุคคล 
  ประธาน  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ได้รับการจัดสรรเจ้าหน้าท่ี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

จำนวน ๑ อัตรา เพื่อมาปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเพ็ง โดยเป็นการรับย้าย  
๒.๒ การแต่งต้ังนายสุชาติ พรหมเสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนายงาน รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร ท่ีย้ายมาปฏิบัติงานประจำสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอป่าบอน สำหรับรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
พรุพ้อให้ นายมนูญ แสงเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน 

๒.๓ การปรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบั ติงาน เป็น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวเกศินี  พุทธศรี และนางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้  
๓.๑ การจัดทำคำของบค่าเส่ือม ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนได้ดำเนินการ

บันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว และแนวทางการจัดคำขอสำหรับส่ิงก่อสร้างให้ใช้คำว่า ปรับปรุง งบ 70% 
ของหน่วยบริการได้รับการจัดสรรตามท่ีขอไว้ งบ 20% สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เป็นระบบระบบ 3 เฟส และเพิ่มขนาดหม้อแปลง เป็นขนาด 50 เคเอวี จำนวน 302,531.33 บาท งบ 105 
รพ.สต.บ้านน้ำตก ได้รับปรับปรุงรั้วคอนกรีตรพ.สต.บ้านน้ำตก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสาวจิตรา ชนะสิทธิ์  มีเรือ่งแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้  
๓.๒ แจ้งแผนการออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์

ประชุมรัชกิจประการ โดยทีมบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๘ คน ผอรพ.สต. จะเป็น
หัวหน้าทีมในการดำเนินงานแต่ละวัน ต้ังแต่วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

           มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
 นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้  

ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จำนวนท้ังส้ิน 458 ราย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย คือ ต.ป่าบอน 3 ราย และ                             
ต.โคกทราย 1 ราย  มีผู้ป่วยท่ีรักษาหาย 410 ราย กำลังรักษา 48 ราย ตำบลท่ีมีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลทุ่งนารี 
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จำนวน 105 ราย รองลงมา ตำบลโคกทราย จำนวน 96 ราย ตำบลป่าบอน จำนวน 92 ราย ตำบลหนองธง 
จำนวน 85 ราย และตำบลวังใหม่ จำนวน 80 ราย 

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
แยกรายสถานบริการ ต้ังแต่ 1 - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
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         นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ 
 ๑. แจ้งสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ณ วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔  อำเภอป่า
บอนมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด19 เข็มท่ี ๑ ร้อยละ ๔๔.๕๘ เข็มท่ี ๒ ร้อยละ ๓๒.๔๖ สำหรับการฉีด
วัคซีนในกลุ่มของผู้สูงอายุ ร้อยละ ๕๕.๐๓ ผู้ป่วย ๗ โรคเรื้อรัง ร้อยละ ๔๗.๖๕ หญิงต้ังครรภ์ ร้อยละ ๗๙.๑๗  
 ๒. สรุปผลการจัดสรรวัคซีน pfizer กลุ่มนักเรียน อำเภอป่าบอน จำนวน ๑,๒๑๖ คน ได้รับจัดสรรวัคซีน 
จำนวน ๖๐๔ โดส โดยกำหนดฉีดวัคซีนในวันท่ี 9 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมรัชกิจประการ เทศบาลป่าบอน  
 ๓. การบันทึกคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ผ่านทางอสม.และหน่วยลงทะเบียน จำนวน ๑๓ หน่วย 
โดยให้บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบป่าบอนพร้อมสำหรับการฉีดเข็มท่ี ๑ หรือเข็มท่ี ๒ 
 ๔. หลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนโควิด19 อำเภอป่าบอน ดังนี้ 

๔.๑ ติดต่อลงทะเบียนผ่านทางอสม.และหน่วยลงทะเบียน 
๔.๒ บันทึกข้อมูลการจองฉีดวัคซีนผ่านทาง “ระบบป่าบอนพร้อม” 
๔.๓ ลำดับความความสำคัญการฉีดวัคซีนของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 1. กลุ่ม 608 
 2. กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 
 3. ประชาชนท่ีต้องทำงานหรือเดินทาง 
 4. ผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กร 
 5. ประชาชนท่ัวไป 

          มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ         

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

         ไม่มี 
   

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองจาก รพ.สต. 
 ไม่มี 
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 ระเบียบวาระที่  7  เร่ืองอื่นๆ 

        นายสำรวย ชูมี  :  มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 

 ๑. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง ได้ขยายเพดานเงินกู้เพื่อการเคหะและท่ีอยู่อาศัยจาก 2,500,000 
เป็น 5,000,000 บาท โดยสามารถกู้เงินนำไปซื้อท่ีดินเพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัย หรือซื้อคอนโดมิเนียมได้ แต่ต้องมีการ
จำนองท่ีดินให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะยื่นกู้เงิน 

   ๒. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง กำหนดให้ผู้ท่ียื่นขอกู้เงินวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะต้องสมัคร
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของชมรมสหกรณส์าธารณสุขไทยเพื่อค้ำประกันเงินกู้ของผู้กู้   
           

        มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ                         
 
        เลิกประชุมเวลา  1๕.๔๒  น. 
   
 
                 นราวุฒิ                                                             สายัญ                          
      ( นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                        สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


