
 
 

 
 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
ครั้งที่  9/2564 

วันที่  ๓ ธันวาคม 2564   
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสายัญ  ศรีนาค 
นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์            
นางสาวจิตตรา  ชนะสิทธิ์ 
นายนราวุฒิ  แก้วหนูนวล 
นางสาวอทิตา  ด้วงรอด 
นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน 
นางสาวสุชาดา  นวนทอง 
นางเสรี  ณรงค์รัตน์ 
นางนุชรี  ชูแสง   
นายสมปราถนา  ฉิมสังข์  
นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว       
นายจิตติณัฏช์  สุวรรณรัตน์ 
นายกิตติศักดิ์  รักเกตุ 
นายมณเฑียร รัตนตรัง 
นายมนูญ  แสงเมือง 
นายสุชาติ พรหมเสน 
นางสาวภาวิณี  เหมือนทองเส้ง 
นางสุทธิลักษณ์  แก้วบัณฑิตย์ 
นางสาวเกวลิน  จีนเมือง 
นางสาวรีน่า  เจะอาลี 
นายบุญเสริม ทองช่วย 
นางสาวฉวีวรรณ นุ่นน้อย 
นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นมี 
นางศุภวรรณ อนุวัฒนวงค์ 
นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์ 
นางสาวนิตยา จันทร์ทอง 
นายจิระศักดิ์ แก้วดี 
นางวิไลวรรณ สุวรรณรัตน์ 
นางสาวณัฐรุจา ชูหมวด 
นางพลอยไพลิน แดงทอง 
นางสาวสบัยดะห์ เด็นเพ็ชรหน้อง 
นางสาวศิรภัสสร ศรีชูทอง 
นางสุภาวดี จีนจาม  

สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
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 
รก.ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
พนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
พนักงานธุรการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
พนักงานธุรการ 
พนักงานธุรการ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.00 น. 
 นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชำนาญงาน ทำหน้าที่เลขานุการผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่
ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้   
 

ก่อนวาระการประชุม 
          1. ประธานจุดธูปเทียนและสวดมนตบ์ูชาพระรัตนตรัย  
          2. อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
  “ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียน
ประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด” 
           พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2545  

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. บรรเลงเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม 
5. วิดีโอสื่อสารค่านิยม MOPH กระทรวงสาธารณสุข                    

      

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 ๑. การย้ายเข้า ย้ายออกของบุคลากร : นางสาวณัฐจิตรา ทองกุ้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ ย้ายไปปฏิบัติงานประจำกลุ่มปฐมภูมิฯ โรงพยาบาลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  
 

เรื่องจากที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน  
 ๑. ประดับเครื่องหมายและมอบใบสำคัญแต่งตั้ง ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
  - นายคมจักร  เส้งซิว  กำนันตำบลโคกทราย 
  - นายวิระ  ผลาญไกรเพชร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองธง 
  - นายพัฒนศักดิ์  สุดสุข  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกทราย 
  - นางสาวสุพรรณี  เต่แก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกทราย 
  - นายบุญโชค  หนูคง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองธง 
  - นางวิยดา  ผลาญไกรเพชร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองธง 
  - นายมณี  เกิดแสงสุริยงค์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองธง 
 ๒. ข้าราชการย้ายออก  
  - พันตำรวจเอกสมชาย จันยัง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าบอน ย้ายไปดำรง ตำแหน่ง ผู้กำกับการกอง
กฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 9 
 ๓. ข้าราชการย้ายเข้า  
  - พันตำรวจเอกบัญชา  มีบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าบอน ย้ายมาจากสถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 
  - นายวีระศักดิ์  รักเล่ง  หัวหน้าหมวดทางหลวงป่าบอน ย้ายมาจากหมวดทางหลวงราไวย์  สังกัดแขวงทาง
หลวงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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 ๔. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564  
   - เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  วัดหนองนก 
   - เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน 
ขอให้แต่ละตำบลจัดพานพุ่มดอกไม้ โดยใช้ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ สีเหลือง ตำบลละ 1 พาน ผู้เชิญพานพุ่ม
จะต้องใส่ถุงมือสีขาว ให้เข้าร่วมพิธี เฉพาะท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เท่านั้น การแต่งกายชุดปกติขาว หรือชุดกากี   
 ๕. แผนกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
   - วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ณ  ถนนสายหน้า กรป.-ควนเคี่ยม  
     พร้อมกันที่ศาลาหมู่บ้านทุ่งผีปั้นรูป หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน 
   - วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ณ  โรงเรียนบ้านน้ำตก   
     พร้อมกันที่ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  
   - วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ณ  วัดโคกทราย 
     พร้อมกันที่ วัดโคกทราย หมู่ที่ 12 ตำบลโคกทราย 
   - วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ณ  ป่าช้าบ้านบ่อสน 
     พร้อมกันที่ ป่าช้าบ้านบ่อสน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนารี 
   - วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ณ  วัดหลักสิบ 
     พร้อมกันที่ วัดหลักสิบ  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง 
 ๖. ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 35) ได้เพ่ิมเติมในเรื่องการจัดกิจกรรมเป็น 200 คน ผ่อนปรนร้านอาหารเปิดได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถขาย
เครื่องดื่ม ไม่อนุญาตให้นั่งดื่มในร้านได้ บ่อนชนวัว ชนไก่ บ่อนปลากัด อนุญาตให้เล่นได้แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
 ๗. การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จุดตรวจหลักมีแค่จุดเดียว คือ 
จุดตรวจสามแยกห้วยทราย ส่วนด่านชุมชน มีทั้ง 6 ท้องถิ่น ถ้ามีหนังสือแจ้งมาจะขอเชิญประชุมซักซ้อมอีกครั้งหนึ่ง  
 ๘. การฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ 
    - รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. ๖๔ – 1 ธ.ค. 64 ตำบลโคกทราย, ตำบลป่าบอน 
    - รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 9 ธ.ค. 64  ตำบลวังใหม,่ ตำบลหนองธง, ตำบลทุ่งนารี 
 ๙. การเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพ้ืนที่อำเภอป่าบอน ปริมาณฝนที่ตกสะสมในพ้ืนที่ทำให้เกิด
ปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ได้ ถ้าหมู่บ้านใดประสบปัญหาอุทกภัย ขอให้ท่านแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือ
เบื้องต้น และแจ้งอำเภอทราบเพ่ือช่วยเหลือในกรณีที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่น 
 ๑๐. การตรวจคัดกรองโรคโควิด๑๙ สำหรับผู้ที่เข้าสอบคัดเลือกท้องถิ่น ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๖๔ ณ 
โรงพยาบาลป่าบอน ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเ่วลา ๑๔.๐๐ น. 

เรื่องจากที่ประชุมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดพัทลุง 
 ๑. การคัดเลือกตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมการ
ประกวดสสอ.และรพ.สต.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ คือ สสอ.บางแก้ว และรพ.สต.บ้านควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 
 ๒. การจัดสรรตำแหน่งผอ.รพ.สต.ชำนาญการพิเศษ/อาวุโส จังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๕ คือ ผอ.รพ.สต.
บ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และอ.ป่าบอน เสนอตำแหน่ง รพ.สต.บ้านหนองธง เป็น ผอ.รพ.สต.อาวุโส 

 ๓. การถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยกำหนดการยื่ นใบสมัครภายในวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการถ่ายโอนออกเยี่ยมรพ.สต.และสอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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เรื่องจากที่ประชุมผู้ชว่ยสาธารณสุขอำเภอและนักจัดการทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน 
- ไม่มี 

เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  : ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบดังนี้ 
        1. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙  จังหวัดพัทลุง อำเภอป่าบอน ร้อยละ 67.64 กลุ่ม ๖๐๘ 
ร้อยละ 75.36  และกลุ่ม ๑๒ - ๑๘ ปี ร้อยละ ๘๖.๕๑ รายงานของระบบ moph-ic 
 ๒. การจัดตั้ง hospital จังหวัดพัทลุง จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงวังโนห์รา โรงชัยคณาธานี และโรงแรมหน้า
เกาะเพ่ือให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 ๓. การโอนเงินงบลงทุนงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับโรงพยาบาลชุมชนเรียบร้อยแล้ว 
ยกเว้น รพ.ควนขนุน รพ.บางแก้ว และสามารถดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔. การจัดทำคำรับรองตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน ๓๘ ตัวชี้วัด 
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพทลุง จำนวน ๒ ตัวชี้วัด 
 ๕. สถานการณ์ของโรคโควิด๑๙ สายพันธุ์ใหม่ โอมิคอน ขอให้ทุกหน่วยบริการจัดเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ 
 ๖. การจัดสรรเงินสำหรับกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
โดยโอนเงินผ่านทางโรงพยาบาลป่าบอน 
 ๗. ธนาคารออมสินขอความร่วมมือในการซื้อประกันสุขภาพรายบุคคล ปีละ ๑๐๐ , ๕๐๐ บาท หากมีการ
เสียชีวิตจะได้รับเงิน ๑๐,๐๐๐ , ๕๐,๐๐๐ บาท 
       

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั้งที่ ๘/2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว     

           ๓.๑ การเข้าสู่ตำแหน่งที่ตำแหน่งเสมอกันสามารถประกาศการคัดเลือกได้ ดังนั้ นตำแหน่งของ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อสามารถดำเนินการได้ แต่ตำแหน่ง ผอ.จพ .สาธารณสุข
ชำนาญงานไปเป็นตำแหน่ง จพ.อาวุโส ต้องการจัดสรรตำแหน่งจึงจะดำเนินการได้ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบและรายงานความก้าวหน้าของงาน 
4.1 กลุ่มงานบริหาร 
         1. งานพัสดุ  
            นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
       ๑.๑ แผนบริหารเงินบำรุงได้การอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วในส่วนของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้จัดทำรายงานการจัดหาครุภัณฑ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงก่อนที่จะมีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ตามแผนเงินบำรุง รพ.สต.บ้านน้ำตกให้จัดเตรียมแบบแปลน ประมาณการ รายละเอียดในการก่ อสร้าง 
และการจัดซื้อรถยนต์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 

          มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

         2. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
             นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
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 ๒.๑ การจัดทำรายงานควบคุมภายในของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภสพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรตฯิ และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนเพ่ือส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงต่อไป 
 ๒.๒ การเบิกเงินค่า CI และค่าสอบสวนโรคของให้ตรวจสอบการเบิกให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และให้ส่ง
เอกสารมาให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนตรวจสอบก่อนส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงต่อไป 
 ๒.๓ การเบิกจ่าย ATK ผ่านทางแอพกระเป๋าตังค์ของแต่ละหน่วยบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง หากมี
กลุ่มเสี่ยงจำนวนมากให้เบิกผ่านอสม. หน่วยที่จ่ายได้มาก คือ รพ.สต.ควนเพ็ง และรพ.ป่าบอน 
 ๒.๔ การประเมิน HAPPY MOPH  ของบุคลากรทุกคนที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน โดยให้
ประเมินตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แบ่งออกเป็น ประเมินตนเองและประเมินองค์กร 
 ๒.๕ การเบิกเงินค่าตอบแทนของประธานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของหน่วยบริการที่เป็น
สิ่งก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างรั้วของรพ.สต.บ้านน้ำตก การจ้างเขียนแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงของรพ.สต.  เป็นต้น  

 นายนพพล กองเอียด สอบถามการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีอย่างไรบ้าง 

 นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อไป 

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

          3. งานประกันสุขภาพ 
                นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
           ๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการและผลการปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ค่าบริการรายหัว 3,329.22 บาท จังหวัดพัทลุง 140,550.1940 ล้าน
บาท และคปสอ.ป่าบอนได้รับค่าบริการจัดสรร OP PP IP 34,110,468.73 บาท ค่างบค่าเสื่อม ปี  ๖๕ 
2,937,597.53 บาท โดยโอนงวดที่ ๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และงวดที่ ๒ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
 ๓.๒ ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำใบคำขอค่า 
Fixcost จำนวน ๖ เดือน และค่าจ้างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งให้โรงพยาบาลป่าบอน 
 ๓.๓   
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

4.2. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
          ๑. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไมม่ีเรื่องแจ้ง 

๒. งานทรัพยากรบุคคล 

    นายภูวนาท  ณรงค์รัตน์  ไมม่ีเรื่องแจ้ง 

๓. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

    นายนราวุฒิ แก้วหนุนวล  มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้  

๓.๑ แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปี 
๒๕๖๕ ของหน่วยบริการในสังกัดระหน่วยบริการ ๗๐% จำนวน ๑๔ รายการ ระดับจังหวัด ๒๐% จำนวน ๑ 
รายการ ปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบ ๓ เฟส สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน ๓๐๒,๕๓๑.๓๓ 
บาท และระดับเขต จำนวน ๑ รายการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต รพ.สต.บ้านน้ำตก เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

           มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 

         นางสาวสุวพิชชา  ไฝ่ฝัน   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 2 ธันวาคม 2564 อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จำนวนทั้งสิ้น 1,123 ราย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 11 ราย คือ ต.ป่าบอน 5 ราย                             
ต.ทุ่งนารี 2 ราย ต.วังใหม่ 2 ราย ต.โคกทราย 1 ราย และอีก 1 ราย อยู่พื้นที่ อ.เมืองพัทลุง 

 ๒. ตำบลที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลหนองธง จำนวน 357 ราย ตำบลป่าบอน จำนวน 231 ราย       
ตำบลทุ่งนารี จำนวน 217 ราย ตำบลโคกทราย จำนวน 180 ราย และตำบลวังใหม่ จำนวน 139 ราย 

 ๓. จำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK+) แยกรายสถานบริการ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
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         นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล   มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑. แจ้งสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
อำเภอป่าบอนมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด19 เขม็ที่ ๑ ร้อยละ 67.95 เข็มที่ ๒ ร้อยละ 55.71  

 ๒. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายตำบล (ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. 64) 
ตำบลวังใหม่ ร้อยละ ๗๐.๓๖  ตำบลทุ่งนารี ร้อยละ 69.69  ตำบลโคกทราย ร้อยละ 69.66  ตำบลป่าบอน  
รอ้ยละ 68.10 ตำบลหนองธง ร้อยละ 62.42 

 ๓. สรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ (วันที่ ๓๐ พ.ย. 64) 

ลำดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย เข็มท่ี 1 ร้อยละ เป้า 70% ฉีดเพิ่ม 

1 รพ.สต.บ้านน้ำตก 2,833 2,066 72.93 1,983 0 

2 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง 3,157 2,302 72.92 2,210 0 

3 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 3,135 2,266 72.28 2,195 0 
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4 รพ.สต.บ้านควนคำทอง 3,951 2,784 70.46 2,766 0 

5 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 3,467 2,434 70.20 2,427 0 

6 โรงพยาบาลป่าบอน 3,624 2,515 69.40 2,537 22 

7 รพ.สต.บ้านป่าบาก 3,271 2,245 68.63 2,290 45 

8 รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 2,198 1,507 68.56 1,539 32 

9 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร 3,255 2,219 68.17 2,279 60 

10 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 4,445 2,985 67.15 3,112 127 

11 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 5,308 3,490 65.75 3,716 226 

12 รพ.สต.บ้านหนองธง 9,084 5,616 61.82 6,359 743 

รวมทั้งหมด 47,728 32,429 67.95 33,410 981 

 

 ๔. สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด19 อำเภอป่าบอน แยกรายหน่วยบริการ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
     

ลำดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย เข็มท่ี 1 ร้อยละ เข็มท่ี 2 

1 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 5,308 138 2.09 2 

2 รพ.สต.บ้านควนคำทอง 3,951 108 2.74 0 
3 รพ.สต.บ้านพรุพ้อ  3,467 111 2.72 0 
4 รพ.สต.บ้านควนเพ็ง   3,157 131 3.15 0 

5 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 4,445 723 14.48 0 

6 รพ.สต.บ้านหนองธง  9,084 557 5.86 0 

7 รพ.สต.บ้านป่าบาก  3,271 158 3.64 0 
8 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 3,135 255 5.71 0 
9 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร  3,255 197 4.45 0 

10 รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 2,198 77 2.68 0 

11 รพ.สต.บ้านน้ำตก   2,833 90 2.59 0 
12 รพ.ป่าบอน 3,624 0 0.00 0 

รวมทั้งหมด 47,728 2,545 4.91 2 
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๕. แผนการให้บริการฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 1,2,3 อำเภอป่าบอน วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2564 

ลำดับ หน่วยบริการ เป้าหมาย วันที่ฉีดวัคซีน สถานที ่

1 รพ.สต.บ้านน้ำตก   

รพ.สต.บ้านควนคำทอง 

รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 

รพ.สต.บ้านท่าดินแดง 

345 (32 ขวด) 13-ธ.ค.-64 รพ.สต.บ้านป่าบอนต่ำ 

2 สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 

รพ.สต.บ้านพรุพ้อ 

รพ.สต.บ้านควนเพ็ง   

386 (35 ขวด) 8-ธ.ค.-64 วัดควนแสวง 

4 รพ.สต.บ้านหนองธง  111 (11 ขวด) 7-ธ.ค.-64 รพ.สต.บ้านหนองธง  

6 รพ.สต.บ้านป่าบาก  117 (11 ขวด) 7-ธ.ค.-64 รพ.สต.บ้านป่าบาก  

7 รพ.สต.บ้านทุ่งนารี 175 (16 ขวด) 8-ธ.ค.-64 วัดทุ่งนารี 

8 รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร  142 (13 ขวด) 9-ธ.ค.-64 วัดโหล๊ะหาร  

          นางสาวสุชาดา นวนทอง มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 ๑. การตรวจคัดกรองโรคโควิด๑๙ อำเภอป่าบอน แบ่งออกเป็น ๓ โซน และให้ทีมช่วยกันในการตรวจ 
ATK ในพ้ืนที่ของรพ.สต.หรืออาจให้อสม.มาช่วยในการตรวตคัดกรองหากมีผลออกมาเป็นบวกและส่งต่อให้
โรงพยาบาลป่าบอนตรวจ PCR ต่อไป 
 ๒. การเบิกเงินค่าตอบแทนในการสอบสวนโรคของหน่วยบริการ เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ขอให้ส่งแบบรายงานการเบิกเงินกัยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และนัด
ตรวจเอกสารในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และกำหนดส่งเอกสารเบิกให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงในเดือน
ต่อไป ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ส่งสสอ.ป่าบอน ภายมนวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

๔.๔ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

      นางสาวสารภี จันทร์มุณี  ไมม่ีเรื่องแจ้ง 

๔.๕ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  

       นางสาวจิตตรา ชนะสิทธิ์  ไม่มีเรื่องแจ้ง        

 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

         ประธาน การจัดกิจกรรมงานปีใหม่ ๒๕๖๕ ของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน โดย
กำหนดให้มีการแจ้งลงทะเบียนและกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดงานต่อไป 
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        มติที่ประชุม :  ทีป่ระชุมรับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องจาก รพ.สต. 
        นายสิทธิพงศ์ เรืองแก้ว หารือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายคาบสำหรับปฏิบัติงานที่รพ.สต.หนองธง 
        ประธาน สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ตามอำนาจของผอ.รพ.สต.และตามแผนบริหารเงินบำรุง  

        นายมณเฑียร  รัตนตรัง  สอบถามการส่งผู้ป่วยโควิด19 กลับมาในพ้ืนที่โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ ถ้ายังไง
ขอให้ทางโรงพยาบาลป่าบอนแจ้งให้รพ.สต.ทราบด้วย 
         นางสาวสุชาดา นวนทอง การประเมินผู้ป่วยจากการตรวจ ATK ผลบวก แต่โรงพยาบาลป่าบอนไม่
สามารถแอดมิดได้จะต้องให้ผู้ป่วยกลับบ้าน และโรงพยาบาลป่าบอนจะมารับผู้ป่วยในวันถัดไป 

         นายนพพล กองเอียด  สอบถามกรณีผู้ป่วยโควิ19 ม.๓ ตำบลทุ่งนารี ตัวอยู่จริง ม.๓ ต.โคกทราย ขอให้
แจ้งให้ทีมสอบสวนในพ้ืนที่ทราบรายละเอียดของผู้ป่วยด้วย 
         ประธาน  หน้าที่ในการดำเนินการควบคุมโรคขอให้เป็นหน้าที่ของพ้ืนที่ที่ตัวของผู้ป่วยอยู่จริงและรายงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป    

 ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ 

        ประธาน ให้ข้าราชการที่ไม่แสดงความจำนงค์ขอโอนตำแหน่งไปยังท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ขอให้เขียนใบขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานส่งมายังสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

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


