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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นางสาวจิตตรา  ชนะสิทธิ์ 
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางสาวอทิตา  ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นายสำรวย ชูม ี
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นางนุชรี  ชูแสง   
นายสมปราถนา  ฉิมสังข์  
นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว       
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นายไพโรจน์  แสงจง 
นายจิรวัฒน์  กลิ่นเขียว 
นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางสาวเกวลิน  จีนเมือง 
นางสาวรีน่า  เจะอาลี 
นายเกียรติก้อง  ชูศิริ 
นางสุพิชฌาช์  อิสริสพงศ์ 
นายบุญเสริม ทองช่วย  

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนคำทอง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 
ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองธง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านป่าบาก 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านน้ำตก 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงานทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้   
 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 

 “... การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่
แข็งแรงจะอำนวยผล ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมี
กำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือ เป็นแต่
ผู้สร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ ...” 
           พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 22 ตุลาคม 2522 
           3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

4. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. วิดีโอสื่อสารค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข                    

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลากร :  มีบุคลากรสังกดัสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ปฏิบัติงาน
ประจำโรงพยาบาลบางแก้ว จำนวน ๑ ราย สำหรับนางสาวณัฐจิตรา  ทองกุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ มีคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 3 ปี  
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  
- ไม่มี  

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
- ไม่มี 

เรื่องจากที่ประชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
- ไม่มี 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
        1. อำเภอที่เป็นเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ได้ ร้อยละ ๕๐ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากยังพบ
การระบาดของโรคโควิด19 คือ กงหรา ปากพะยูน และป่าบอน  
 ๒. การระบาดของโรคโควิด19 ของอำเภอป่าบอนในละคัสเตอร์ใหญ่ๆ ของพ้ืนที่ตำบลหนองธงและตำบล
ป่าบอนต่อเนื่อง โดยให้มีการบริหารจัดการผู้ป่วย ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
 - ผู้ป่วยสีแดง คือ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 และมีอาการทางกายที่รักษาค่อยข้างยาก รักษาท่ีรพ.พัทลุง 
 - ผู้ป่วยสีเหลือง คือ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 และมีอาการทางกายที่ต้องรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน 
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 - ผู้ป่วยสีเขียว คือ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ไมมี่อาการทางกาย และสามารถรักษาได้ที่ CI HI 
 ๓. การจัดการระบบในการควบคุมโรค โดยมีมิสเตอร์วัคซีนเป็นผู้ควบคุม สำหรับ CI HI จะมีนายอำเภอและ
สาธารณสุขอำเภอเป็นผู้ควบคุมพร้อมประสานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. การติดตามการใช้งบประมาณและงบกองทุนตำบล ประจำปี ๒๕๖๕ ในสถานการณข์องโรคโควิด๑๙ 
 ๕. การขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอป่าบอนยังได้คะแนนน้อย เช่น 
ตำบลสุขภาวะ MOU ของคปสอ. และมีการตัดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากจะต้องมีการ
ขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ไม่สามารถผ่านตัวชี้วัดได้ 
       

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที่ ๗/2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว     

           ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 
4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
       ๑.๑ แผนบริหารเงินบำรุงได้การอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่วางไว้ได้เลย    

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๒.๑ การจัดทำแบบรายงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยให้แบบฟอร์มใหม่ส่งให้สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ปค.๔,๕ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
และส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                    
           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

          3. งานประกันสุขภาพ 
                นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
           ๓.๑ การโอนเงินงบ OP PP มายังโรงพยาบาลป่าบอน ร้อยละ ๕๐ รายละเอียดผู้รับผิดชอบที่โรงพยาบาล
ป่าบอนจะแจ้งให้ทราบ และให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดตามงบแพทย์แผนไทยต่อไป  
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

  นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  
          ๑.๑ กรมสนับสนุนบริการ ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของอสม.ในระบบ SMART อสม. โดยให้จังหวัด
สามารถดูรายละเอียดแยกรายตำบลและรายรพ.สต. จะมีการเพ่ิมรายงานเดือนของอสม. รายงาน HI CI และการ
เบิกค่าป่วยการของอสม. และในระบบนี้จะมีรายชื่อเฉพาะคนที่ได้รับค่าป่วยการเท่านั้น 



                                                                  บันทกึการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 หน้าที่ 4 
 

 ๑.๒ การดำเนินงานมาตรฐานสุขศึกษาของรพ.สต. ขอให้ดำเนินการประเมินตนเองให้เรียบร้อย ภายใน
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการประเมินรพ.สต.ติดดาวยังมีการประเมินต่อเนื่องในปี ๒๕๖๕ 
 ๑.๓ การจัดตั้ง CI HI ของอำเภอป่าบอนซึ่งปิดการดำเนินการ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดตั้ง  CI HI แต่ละตำบล สำหรับการดูแลผู้ป่วยสีเขียว ๗ วันสลับกับการดูแลของโรงพยาบาลป่าบอน 
และอำเภอป่าบอนได้กำหนดให้แจ้งแผนการจัดตั้ง CI HI ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การจัดตั้งของแต่ละ
อำเภอ ดังนี้ 
 - ตำบลโคกทราย  อบจ.ส่วนหน้า 
 - ตำบลทุ่งนารี  ศพด.อบต.ทุ่งนารี 
 - ตำบลวังใหม่  ศพด.บ้านควนเคี่ยม 
 - ตำบลหนองธง  ศาลาเอนกประสงค์อบต.หนองธง 
 - ตำบลป่าบอน  ยังไมไ่ด้กำหนดสถานที่ 

 นายจิตติณัฐช์  สุวรรณรัตน์ สอบถามการค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานประจำ CI อำเภอป่า
บอนจะให้เบิกจากงบประมาณหรือเงินบำรุงของหน่วยบริการ และการจัดการขยะติดเชื้อมีข้ันตอนอย่างไร 
 นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์ ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของ CI HI ให้เบิกจากเงินงบประมาณ 
สำหรับค่าตอบแทนนอกเวลา (OT) ต้องรอการหารือการจ่ายเงินของรพ.กงหราว่าดำเนินการอย่างไรจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง การจัดการขยะติดเชื้อของ CI HI ให้ส่งให้รพ.ป่าบอนและให้รพ.สต.จัดเตรียมถังขยะให้เพียงพอ 

นายมณเฑียร  รัตนตรัง  สอบการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารของอสม.สนับสนุนจากไหนได้บ้าง 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  การเบิกเงินเบี้ยของอสม. อปพร. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จากองค์กร

ปกครองท้องถิ่น ในอัตราวันละ 120 บาท 

 นางสุพิชฌาช์  อิสริสพงศ์  สอบถามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานของศูนย์ CI HI อำเภอป่าบอนมี
แนวทางอย่างไรบ้าง 
 ประธาน  การเบิกค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน CI HI ให้เบิกตามแนวทางของหนังสือกระทรวง
สาธารณสุขและรอรับการจัดสรรเงินจากงบประมาณ ให้จัดเตรียมเอกสารการเบิกให้เรียบร้อยและส่งตั้งเบิกไปยัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สำหรับการเบิกเงินค่า OT ให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบแผนเงินบำรุงมีค่าตอบแทน
ปฏิบัติงาน CI รองรับไว้หรือไม่ 

 นายจิตติณัฐช์  สุวรรณรัตน์  การเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ในพ้ืนที่แต่ละตำบล เจ้าหน้าที่
ของรพ.สต.ต้องไปช่วยฉีดวัคซีนที่ศูนย์ประชุมรัชกิจประการด้วยหรือไม่  

ประธาน  เจ้าหน้าที่ของรพ.สต.ที่ไปปฏิบัติงานฉีดวัคซีน หากมีการเปิดฉีดวัคซีนที่รพ.สต.แล้วต้องการหยุด
การไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ประชุมรัชกิจประการ ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนจะทำหนังสือแจ้งไปยัง
โรงพยาบาลของดการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน เนื่องจากเจ้าหน้าที่รพ.สต.จะต้องดำเนินการฉีดวัคซีนที่รพ.สต.
และงานตรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื้นท่ี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

นายสิทธิพงค์  เรืองแก้ว การสนับสนุนบุคลากรไปช่วยฉีดวัคซีนที่ศูนย์ประชุมรัชกิจประการต้องให้ตรง
ตามบทบาทหน้าที่ทีดี่รับมอบหมาย หากไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ต้องมีการแจ้งเหตุที่ไม่ไปร่วมการฉีดวัคซีน 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไมม่ีเรื่องแจ้ง 
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๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

๓.๑ การดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดโคกทราย ม.๑๒  
ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

๓.๒ สอบถามความประสงค์ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยให้ส่งแบบฟอร์มกลับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุงภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

นายสำรวย ชูมี  การถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล สมควรที่จะถ่ายโอนภารกิจตามกฏหมายเพ่ือที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและบุคลากรมี
ตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมค่าตอบแทน หากมีข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการต่อไป   

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   ไมม่ีเรื่องแจ้ง 

         นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 

 ๑. แจ้งสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
อำเภอป่าบอนมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด19 เข็มที่ ๑ ร้อยละ 55.42 เข็มที่ ๒ ร้อยละ ๓9.20 สำหรับ
การฉีดวัคซีนในกลุ่มของผู้สูงอายุ ร้อยละ 68.62 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร้อยละ 71.63 หญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 64.95  

 ๒. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล (ณ วันที่ 7 พ.ย. 64 ) ตำบล
โคกทราย ร้อยละ 60.76 ตำบลวังใหม่ ร้อยละ 57.36 ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 56.08 ตำบลป่าบอน ร้อยละ 
55.50 ตำบลหนองธง ร้อยละ 51.73 

 ๓. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ (ณ วันที่ 7 พ.ย. 64) 

ลำดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย เข็มที่ 1 ร้อยละ เป้า 70% ฉีดเพ่ิม 

1 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง   3,075 2,095 68.13 2,153 58 

2 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ  3,387 2,202 65.01 2,371 169 
3 รพ.สต.บ้านควนคำทอง 3,832 2,461 64.22 2,682 221 
4 รพ.สต.บ้านป่าบาก  3,215 2,063 64.17 2,251 188 
5 โรงพยาบาลป่าบอน 3,442 2,190 63.63 2,409 219 
6 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 3,065 1,906 62.19 2,146 240 
7 รพ.สต.บ้านน้ำตก   2,777 1,715 61.76 1,944 229 
8 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร  3,192 1,955 61.25 2,234 279 
9 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 4,343 2,628 60.51 3,040 412 

10 รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 2,164 1,287 59.47 1,515 228 
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11 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 5,206 2,925 56.19 3,644 719 
12 รพ.สต.บ้านหนองธง  8,969 4,883 54.44 6,278 1,395 

รวมทัง้หมด 46,667 28,310 60.66 32,667 4,357 

 ๔. แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19 อำเภอป่าบอน ( 8 พ.ย. 6464 ) 
    - การลงทะเบียนฉีดวัคซีนสามารถใช้การลงทะเบียนในระบบป่าบอนพร้อมหรือวอคอิน 
    - การฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนและเด็กอายุ 12-18 ปีและหญิงตั้งครรภ์ วันที่ 12 พ.ย. 64 
    - การติดตามกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนให้มารับบริการของแต่ละหมู่บ้านรายสัปดาห์ 
    - กำหนดแผนการออกให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกของแต่ละหน่วยบริการ เดือน พ.ย. 64 
    - เป้าหมายความครอบคลุมการฉีดวัคซีน ร้อยละ 70 ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 
    - เป้าหมายการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ร้อยละ 80 ภายในเดือน พฤศจิกายน 2564 

๕. แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ณ หน่วยบริการสาธารณสุข อำเภอป่าบอน 

ลำดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย วันที่ฉดีวัคซีน สถานที่ หมายเหตุ 

1 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 100 11-พ.ย.-64 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ  

2 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 200 19-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ  

3 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร  100 18-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร   

4 รพ.สต.บ้านควนคำทอง 100 15-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านควนคำทอง  

5 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ  100 17-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ   

6 รพ.สต.บ้านหนองธง  200 15-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านหนองธง   

7 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง   100 16-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง    

8 รพ.สต.บ้านป่าบาก  100 16-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านป่าบาก   

9 รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 100 16-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านท่าดินแดง  

10 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 100 17-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี  

11 รพ.สต.บ้านน้ำตก   100 17-พ.ย.-64 รพ.สต.บ้านน้ำตก    

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ         

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

         ๕.๑ การงดสนับสนุนบุคลากรในการเข้าร่วมฉีดวัคซีนที่ศูนย์ประชุมรัชกิจประการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้นและเปิดการฉีดวัคซีนที่รพ.สต.ในพ้ืนที่ 
 ประธาน ให้จัดทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลป่าบอนทราบเกี่ยวกับการงดสนับสนุนบุคลากรในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด๑๙ ณ ศูนย์ประชุมรัชกิจประการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจาก รพ.สต. 
 ไม่มี 
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 ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

        นายสำรวย ชูมี  :  ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงเข้าร่วมกลุ่มไลน์ใหม่ของสหกรณ์            

   นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล  แจ้งการเปิดกลุ่มใหม่สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

     ประธาน  มอบหมายให้นราวุฒิดำเนินการเปิดกลุ่มไลน์สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่า
บอนและห้ามเชิญบุคคลที่ไมเ่กี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์  
           

        มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ                         
 
        เลิกประชุมเวลา  1๕.๕๘  น. 
   
 
                 นราวฒุ ิ                                                            สายัญ                          
      ( นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล )                           ( นายสายัญ  ศรีนาค ) 
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                        สาธารณสขุอำเภอป่าบอน 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


