
รายงานการประชุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 

วันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
ณ  หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 

…………………………………………………….. 
รายช่ือผูมาประชุม 

ลำดับ     ช่ือ – สกุล                ตำแหนง 
1. นายศรชัย   สมแกว สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต   
2. นางชนิดา      เรืองพุธ             เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   
3. นายบุญยา      แกวขุนทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        
4. นางพัชรวิภา    สิทธิโชคชัย ผอ.รพ.สต.ตะแพน   
5. นายสาธร อนุมณี                 ผอ.รพ.สต.บานสวนโหนด   
6. นายเกศียร คงชวย       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7. นายเดนดัง  จำเริญ                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ          
8. นางสาวปณิตา  ทองดีเพ็ง  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน               
9. นางสุพัตรา ศรีสมโภชน       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                
10. นางขวัญฤทัย  ทองหนูนุย เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
11. นางสาวสกุลมาศ เปลี่ยวดี เจาหนาท่ีธุรการ    
12.  นายโกวิท         ชูเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
13.  นางสุกัญญา   บุญญานุวัตร  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
14. นางสาวจีระนันท  เจียรวรรณ           พนักงานธุรการ 
15. นางสาวสมหญิง    เทพสง  พนักงานธุรการ 
16. นางสาวนิลยา  ขวัญมี  เจาพนักงานธุรการ 
17. นางหทัยทิพย  ณ พัทลุง                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
18. นายนพมาศ     ทองดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
19. นางสุรีภรณ     ชูปลอด   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
20. นางชลธิสา พรหมมา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
21. นางวรรณพร  เก้ือวงษ   พนักงานธุรการ  
22. นางสุดารัตน   หนูรอด   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
23. นางสาวสุภาภรณ  ยิ่งดำนุน   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
24. นางธัตติมา     จิตรเนียม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
25. นายไชยวุฒิ    ชนะพล                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
26. น.ส.ปยะนุช ธนพฤษณานันท              พนักงานธุรการ   
27.  นางอมรรัตน   ทุมพุม   ผอ.รพ.สต.บานศาลามะปราง   
28.  นางอุไร  คงแสง                            ผอ.รพ.สต.เขาปู 
29.  นางสาววรรณวิศา  ชวยสถิต             แพทยแผนไทย 
30.  นายสุขวิทย     มานันตพงศ   ผอ.รพ.สต.บานโหละเร็ด  
31.  นางพะยอม     ชูเรือง                     เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน                                                                                                                                         

รายชื่อผูไมมาประชุม                                                               
   1.  นางกชพร ธานีรัตน                พนักงานธุรการ                              ติดราชการ 
   2.  นายวิชัยยุทธ  หนูแกว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        ติดราชการ 
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กอนระเบียบวาระ  
             ประธาน สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางชนิดา  เรืองพุธ นำกลาวบูชา
พระรัตนตรัยพรอมกัน เปด เพลง จำข้ึนใจ เพลงเทิดพระบิดา และใหเจาหนาท่ีทุกคนรองพรอมกัน 

นางอุไร   คงแสง  ผอ.รพ.สต.เขาปู ตัวแทน อัญเชิญพระราชดำรัส  
"ความสามัคคีนั้นอาจหมายความเห็นถึงชอบเห็นพองกันโดยไมแยงกัน ความจริงงานทุกอยางหรือการอยูเปนสังคม
ยอมมีความขัดแยงกัน ความคิดตางกันซ่ึงไมเสียหาย แตอยูท่ีจิตใจของเรา ถาเราใชหลักวิชาและความปรองดอง   
ดวยการใชปญญาการแยงตางๆยอมเปนประโยชน” พระราชดำรัส พระราชทานแกผูเขาเฝาฯรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังสวนสิต วันท่ี 29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2517 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
วาระกอนการประชุม 
       นางประดับ สินนอย มอบกระเชาปใหมใหสาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
       นายปรารถ  หลินมา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบรรพต กลาวเก่ียวกับเรื่องสถานการณโรคเชื่อไวรัสโคโรนา – 19  

       1. เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ไดกำหนดใหทางกำนันผูใหญบานสำรวจบุคคลท่ีเดินทางมาจากตางจังหวัด
และขอความรวมมือ รพ.สต.มอบหมายเจาหนาท่ี อสม สำรวจเก็บขอมูลบุคคลท่ีเดินทางมาจากตางจังหวัดรวม     
กับกำนันผูใหญบาน 
      2. ใหรานคาแหลงประกอบการท้ังหลายติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เวนระยะ ปฏิบัติตามมาตรการ และให
อำนาจเจาพนักงานควบคุมโรคใชแอปพลิเคชั่นผูพิทักษไทยชนะในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบไปแสกนกับ
แอปพลิเคชั่นไทยชนะระบบจะใหเราบันทึกตามในระบบสิ่งท่ีเพ่ิมเติมคือถายรูปลงไปอีกครั้ง สวนการลงพ้ืนท่ี          
จะประกอบดวยเจาหนาท่ี 3 ชุดจะลงสำรวจสัปดาหละ 1 ครั้ง 
       3. ขอความรวมมือใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง 
       4. การเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัดจะตองมีหนังสือรับรอง 
       5.เครื่องวัดอุณหภูมิทางอำเภอจะดำเนินการหางบประมาณเพ่ือท่ีจะไดนำเครื่องวัดอุณหภูมิมามอบให
สาธารณสุขอำเภอเพ่ือท่ีจะนำไปแจกไปยังหมูบาน 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
   1. ขอสั่งการเก่ียวกับสถานการณโรคเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ของผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 30 ธันวาคม 2564    

มีผลบังคับใช 31 ธันวาคม 2564 เปนตนไป และพ้ืนท่ี 28 จังหวัดเปนพ้ืนท่ีท่ีตองเฝาระวัง และใหทุก รพ.สต.
ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ วัคซีนมีแนวโนมท่ีจะมาพัทลุงนาจะอยูหลังสุด 
   2. การเรงรัดงบประมาณป 2565 ของศรีบรรพตไดมาจำนวน 2 ยอด คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล     
เขาปูกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานทาขาม ใหหาผูรบัจางใหแลวเสร็จ 31 มกราคม 2565  ในสวนของ
งบประมาณงบคาเสื่อม เม่ือลงนามสัญญาแลวงบประมาณท่ีไมเกิน 500,000 บาท ชวยดำเนินการเรงรัดใหทัน
กอนวันท่ี 31 มีนาคม 2565 หรือ 20 มีนาคมเรงรัดใหแลวเสร็จ สวนงบประมาณท่ีเกิน 500,000 บาท               
ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 เมษายน 2565  
  3. สิทธิการทำบัตร UC เรื่องการลงทะเบียนสิทธิ  การเปลี่ยนหนวยบริการ ประชาชนสามารถดำเนินการเองได
หรือมาลงท่ีหนวยบริการ สิทธิเกิดข้ึนทันที  การจัดสรรเงินใชประชากร 1 ก.ค.(ประชากรกลางป) 
  4.กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพัทลุง      
ในระหวางวันท่ี 20 – 22 มกราคม 2565 ของ คปสอ.ปาบอน รพ.สต.บานน้ำตก 
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   5.กำหนดแผนการออกนิเทศงานผสมผสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปงบประมาณ            
พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1 ระหวาง วันท่ี ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ๒๕๖5 ศรีบรรพต วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2565 
รายละเอียดท่ีจะตามคือเรื่องแผน,โครงการ ใชสถานโรงพยาบาลศรีบรรพต 
  6.คำรับรองท่ีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทำ MOU กับสาธารณสุขอำเภอ ปนี้ตำบสุขภาวะจะมีการปรับตัวชี้วัด
ในหลายๆสวนแตปนี้ ใน MOU รอบแรกใชตัวเดิม เวนตัดขอท่ีสรางเสริมสุขภาพออกเปลี่ยนเปนสงขอมูล 
อสม.เขาประกวดระดับจังหวัด 
  7.สถานการณโรครอบ 12 เดือน ไขเลือดออกพัทลุงอยูลำดับท่ี 73 ของประเทศ 
  8. กิจกรรมจิตอาสารวบรวมใหแลวเสร็จ 15 ม.ค.65 
  9.เนนย้ำเรื่องบอนการพนัน 
           
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 11 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน ๒๕๖4 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

       1. งดจัดกิจกรรมวันเด็ก 
       2.งบคาเส่ือมดำเนินการตามข้ันตอนไปแลวบางสวน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/พิจารณา 

4.1 วาระของ นายเดนดัง  จำเริญ 
          4.1.1. กำหนดการตรวจสอบภายในปงบ 2565  มีนาคม กับสิงหาคม 

4.1.2  หนังสือท่ีเก่ียวกับพัสดุให  เรียน ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง  (สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต)      
หัวหนาพัสดุตองเกษียรหนังสือ 

          4.1.4 การประกาศเจตนารมณพัทลุงโปรงใส  ของขวัญไมเกิน 3000 บาท 
         4.1.6  การทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ จะมีคาใชจายในการดำเนินการ ใหหนวยบริการเตรียมการ 
         4.1.7 การคียขอมูลผูเดินทางจากตางจังหวัด ใหคียใน Google Chrome 
         4.1.8 MOU สิ้นเดือนมกราคมใหสงเลม บังคับ 5 ตัว 

4.1.9 มาตรการกลไกและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการ 
กับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

4.1.10 โครงการใหความรูการปองกันผลประโยชนทับซอน 
4.1.11 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต 

 

           มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.2 วาระของ นายเกศียร  คงชวย   

       4.2.1 . การคัดกรองตอกระจก 
  4.2.2 การข้ึนทะเบียนสิทธิของหนวยบริการ 
  4.2.3 การลงทะเบยีน 3 หมอ 
  4.2.4 การอบรม อสม.เปนหมอประจำบาน  จำนวน 30 คน จำนวน 2 วัน 14-15 มกราคม 2565           
หมูละ 1 คน 
  4.2.5 การอบรม CG จำนวน 20 คน  จะเชิญ CM มาประชุม 
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  4.2.6 การปรับปรงุขอมูลประชากร 
  4.2.7 การจายขาดเงินระดับ CUP คา FIXCOST รพ.สต.ละ 17,000.-บาท 
4.2.8 QOF  สงเอกสาร เมษายน  ใหตรวจสอบขอมูล 

            มติท่ีประชุม รับทราบ 
๔.๓ วาระของ นางชนิดา  เรืองพุธ 
    4.3.1 ติดตามให รพ.สต.รายงานขอมูลพัฒนาการเด็ก และขอมูลติดตามกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ท้ังสอง

กิจกรรมผลงานยังนอยใหทุก รพ.สต.เรงดำเนินการ 

4.3.2 แจง KPI วัยทำงานป 64 (18 ป 0 เดือน 1 วัน – 59 ป 11 เดือน 29 วัน) 1. รอยละ 40 ของ

จำนวนครอบครัวในอำเภอมีความรอบรูดานสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย 2. รอยละ 60 ของสถานบริการ

สาธารณสุขใน คปสอ.ผานเกณฑการประเมินรับรองคลินกิไรพุงคุณภาพ 3. รอยละ 50 ของประชากรวัยทำงาน 

มีดัชนีมวลกาย 

4.3.3 แจงการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV  DNA test   

4.3.4 แจงใหทุก รพ.สต. ดำเนินงานชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย วาตภัย 

โรคติดตอรายแรงตามแนวทาง MCATT 

4.3.5 แจงคำสั่งมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบบุคลากรงานทันตสาธารณสุขเครือขายบริการสุขภาพระดับ

ปฐมภูมิ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  

 
       มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

 ๔.๔ วาระของนายบุญยา  แกวขุนทอง 

. 
4.4.4 พรบ.โรคติดตอ พ.ศ.2558  โรคติดตออันตราย  มี 13 โรคแจงเจาพนักงาน 24 ชั่วโมง  โรคติดตอท่ีตอง
เฝาระวัง 58 โรค รายงานภายใน 7 วัน 
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               มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
         ๔.5  วาระของโรงพยาบาลศรีบรรพต 
                 ไมมี 
         4.6  วาระของ รพ.สต 
                 ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี ๕ วาระอ่ืนๆ 
5.5.1  การเก็บเงินกองทุนสวัสดิการ  สามารถจายเงินครั้งเดียว 1100 บาท ไดถึงวันประชุมเดือน กุมภาพันธ 
2565 
  คาของขวัญ 1,740.-บาท  คาชดเชยนอนโรงพยาบาล 500.-บาท 
5.5.2 นัดประชุม  กรรมการกองทุน วันท่ี คอยสงทางไลน 
  เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
         
            เดนดัง  จำเริญ                                                    ศรชัย  สมแกว 
                  (นายเดนดัง  จำเริญ)                                 (นายศรชัย  สมแกว)                                     
            นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ                        สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
                 ผูจดรายงานการประชุม                                       ผูตรวจรายงานการประชุม  
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