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รายงานการประชุมประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง  
ครั้งที่ 7/๒๕63 

วันพฤหัสบดีที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 น. 
  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งลาน  

  อ าเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
 

รายช่ือผู้เข้าประชมุ 
1. นายวีระพงศ์              จินะดิษฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
2. นายสมโภช ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง สสอ.คลองหอยโข่ง 
3. นางมินทร์ลดา            เกื้อพิทักษ์ธนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
4. นางกุลธิดา                พิชญ์พนัส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
5. นางวงศ์ตะวัน             บุญต่อ เจ้าพนักงานพิมพ์ ส3 สสอ.คลองหอยโข่ง 
6. นางสาววิลาวัลย ์ จันวดี เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.คลองหอยโข่ง 
7. นางสาววลัยภรณ์         เข็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.คลองหอยโข่ง 
8. นางธัญญาภรณ์   ก้วนเผ่า นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.คลองหอยโข่ง 
9. นายทัยรงค์              ปิ่นทองพันธุ์ ผอ.รพ.สต.คลองหอยโข่ง รพ.สต.คลองหอยโข่ง 
10. นายจ ารูญ                 คงมาก รักษาการ ผอ.รพ.สต.ทุ่งเลียบ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
11. นางสาวทยิดา           ชูเชิด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทุ่งเลียบ 
12. นายสิน                   กลับกลาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน รพ.สต.ทุ่งลาน 
13. นางสาวชุติมา  ทวะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
14. นางนุชจรี วันเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ทุ่งลาน 
15. นางสาวเสาวณีย์ ยาบา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ทุ่งลาน 
16. นายอนุชา ตันปิติกร ผอ.รพ.สต.โคกม่วง รพ.สต.โคกม่วง 
17. นางณฏัฐประภาพร     โอภาสศุภพิชยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.โคกม่วง 
18. นางอรชนก ชูเอียด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ PCU 

                เร่ิมประชุมเวลา 08.30 น. นายวีระพงศ์ จินะดิษฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง ท าหน้าที่ประธาน        
การประชุม 
 

ก่อนวาระการประชุม 
- เร่ืองการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือน  ซึ่งจะให้ค่าน้ าหนักตัวช้ีวัดในส่วนของงานควบคุมโรคระบาดติดเช้ือ     

โคโรนาไวรัส (COVID - 19)  เพราะก าลังอยู่ในช่วงระบาด 
- เร่ืองการส ารวจตลาดนัดในเขตอ าเภอคลองหอยโข่ง (ยกตัวอย่างตลาดนัดวันพฤหัสบดี  บ้านหน้าวัดโพธิ์) 

เนื่องจากมีคนแจ้งมาว่าคนแน่นมาก  และไม่มีการจัดระเบียบ  ซึ่งท าให้เสี่ยงต่อการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 
(COVID - 19)  เพราะก าลังอยู่ในช่วงระบาด 

- รายละเอียดเร่ืองการกักตัวของกลุ่มเสี่ยง  ให้ระบุให้ชัดเจนว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของ
ตัวเอง, คนในครอบครัว  และคนรอบข้าง (กรณีมาแล้วกลับไม่ต้องกักตัว  แต่ถ้ามาอยู่หลายวันให้มีการกักตัว 
14 วัน  และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขตนั้นเป็นคนคีย์ข้อมูล)  และในการกักตัวให้มีการกักตัว 14 วัน  กับ
กลุ่มเสี่ยงที่มาจาก 9 จังหวัด  ได้แก่ กทม., ภูเก็ต, นนทบุรี,  ยะลา,  สมุทรปราการ,  ชลบุรี, ปัตตานี,  
เชียงใหม่,  ปทุมธานี 

- เร่ืองมาตรการปิดจังหวัด  ของอ าเภอคลองหอยโข่งไม่ม ี เนื่องจากมาตรการปิดจังหวัดจะอยู่ในเขตอ าเภอ  
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ที่เป็นรอยต่อจังหวัด  แต่ของอ าเภอคลองหอยโข่งจะมีการตั้งด่านแทน  โดยในการตั้งด่านแต่ละคร้ังให้     
ส่งตัวแทน อสม. ไปเข้าร่วม 

- เร่ืองการข้ามจังหวัดเช่นจากสงขลาไปพัทลุง  มีเงื่อนไขว่าจะต้องไปเขียนค าร้องที่ด่านก่อน  แต่กรณีที่เป็น
ข้าราชการจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอก่อน  และหากเป็นหัวหน้าส่วนก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดก่อน 

- เร่ืองหลักการของการกักตัว 14 วัน  ให้เร่ิมนับ 1 วันในวันถัดไปหลังจากมาถึงพื้นที่ 
- เร่ืองการอยู่เวรสนามบินนานาชาติหาดใหญ่  ซึ่งบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่งจะเป็น

ตัวแทนในการอยู่เวรดังกล่าว  อาทิตย์ละ 2 วัน 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 เร่ืองจากท่ีประชุม สสจ./สาธารณสุขอ าเภอ 
- เร่ืองการเบิกค่าตอบแทน COVID – 19 
- เร่ืองการขอละหมาดที่มัสยิดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม (ซึ่งของอ าเภอคลองหอยโข่งมีมาตรการคือ   

             ให้ละหมาดที่บ้าน  แต่จะมีประมาณ  10  ท่านที่มาละหมาดที่มัสยิด  และอีกมาตรการคือ  ให้ 
             อาบน้ ามาจากที่บ้านแทน  เพื่อเป็นการป้องกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส (COVID - 19)  เพราะ 
             ก าลังอยู่ในช่วงระบาด) 

1.2 เร่ืองจากท่ีประชุมหัวหนา้ส่วนราชการอ าเภอ 
- แนะน าตัวนายอ าเภอท่านใหม่  นายสุรินทร์  สุริยะวงศ ์
- แนะน าก านันทุง่ลานคนใหม่  นายวิชิต  รัตนโกสม  เริ่มปฏิบัตงิาน 20 มีนาคม 2563 
- ค าสัง่จงัหวัดสงขลา  ให้มีการปิดด่านสะเดา  เปดิด่านปาดังเบซาแทน 
- หลังจากนี้จะมีการสุ่มตรวจจากน้ าลาย  แทนการวัดอุณหภูม ิ
- กรณีการเปิดร้านเช่น คาราโอเกะ  ให้เลื่อนไปก่อนไม่มีก าหนด 
- แนวทางปฏิบัติของข้าราชการในการออกนอกจังหวัด  ในอ าเภอคลองหอยโข่งทุกท่านต้องขอ 

             อนญุาตนายอ าเภอก่อน  และจะมีนายอ าเภอท่านเดียวที่ขออนญุาตผู้วา่ราชการจังหวัด 
- เร่ืองการเผาในที่โลง่แจ้ง 
- เคร่ืองแบบก านนั - ผู้ใหญ่บ้าน  สนี้ าเงิน  จะมีการตัดให้ทุกท่าน 
- เร่ืองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
- เร่ืองไข้เลือดออก 
- เร่ืองการปลูกผักสวนครัว (ฝาก สสอ./รพ.สต./PCU) 
- คดีในอ าเภอคลองหอยโข่งในเดือนท่ีผ่านมา  เป็นคดีเก่ียวกับเพศ 6 ราย/ คดีประทุษร้าย 4 ราย  

             และคดีอ่ืนๆ อีก 50 กว่าราย 
- นายอ าเภอฝากเรื่องใหพ้ื้นทีพ่ิจารณาวา่สาเหตุของแตล่ะรายมาจากสาเหตุอะไรกันแน ่ เพื่อยุติการ 

             ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 
- ท่านนายอ าเภอฝากข้อมูลเดนิดินกับบุคลากรและเจา้หนา้ที่สาธารณสุข 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (6/2563) 
      ตามที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่งได้ประชุมประจ าเดือนคร้ังที่ 6  เมื่อวันที่            
10 มีนาคม  2563 และรายงานการประชุมบรรจุ ไว้ใน https://www.sasukklonghoykhong.com ที่ menu 
download//รายงานการประชุมฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าว  เพื่อรับรองรายงานการประชุม
ต่อไป 

- รับรอง –  
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ระเบียบวาระที่ 3  การติดตามความก้าวหน้างาน 

    3.1 กลุ่มงานบริหาร 
           3.1.1 รายงานการเก็บและใช้เงินกองกลาง ของ จนท.สังกัด สสอ.คลองหอยโข่ง 
           สรุปยอด ณ สิ้นเดือน เมษายน 2563  ยอดรวม 9,958 บาท 
           3.1.2 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วิลาวัลย์) /งาน 43 แฟ้ม /HDC /ข้อมูลพื้นฐาน 
           3.1.3 การเงิน แผนเงินบ ารุงปีงบ 2563 (วงศ์ตะวัน) 
    3.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
           3.2.1 การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  เดือนล่าสุด (วลัยภรณ์)  

- เร่ืองสถานการณ์โรคไข้เลอืดออก ตอนนี้ระดับประเทศมีผู้ป่วยจ านวน 8,746 รายระดับ 
                                   จังหวัดสงขลา  มีผูป้่วยจ านวน  308  ราย  และมผีู้ป่วยอ าเภอคลองหอยโขง่ 10  ราย 

-  เร่ืองสถานการณโ์รคติดเช้ือโคโรนาไวรสั (COVID – 19) ตอนนีร้ะดับประเทศมีผู้ป่วย 
                                    จ านวน  2,989  ราย  ระดับจังหวัดมีผู้ป่วยจ านวน  123  ราย   

-   ทางปศสุัตว์ของความร่วมมือเคลื่อนย้ายม้า  ซึง่ตอนนีม้ีการระบาดของโรคในแถบแอฟริกา 
           3.2.2 งานแผนยุทธศาสตร์ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานสุขศึกษา งาน  

                     คุ้มครองผู้บริโภค (ธัญญาภรณ์) 
            -  งานแม่และเด็ก  ให้พื้นที่รายงานมาด้วย 
            -  งานพัฒนาการ  ตอนนี้ผลงานยังน้อยอยู่  ฝากเร่งด าเนินการด้วย 
            -  งานสุขศึกษา  จะมีแบบฟอร์มวัดความรอบรู้เร่ือง COVID – 19  ให้แต่ละพื้นที ่

-  งานสิ่งแวดล้อม  เร่ืองการรายงาน case และการคีย์รหัสในโปรแกรม JHCIS   
-  การประเมินสถานประกอบการ  ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ากลุ่ม โดยจะมีเหล้ากับเคร่ืองแกง   

                         ซึ่งทางอ าเภอคลองหอยหอยโข่งเลือกเป็นเคร่ืองแกง 
            -  งานคุ้มครอง  เลื่อนส่งผลงานดีเด่นด้านงานคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 
           3.2.3 งานวัคซีน (สมโภช) 
                วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจาก สสจ. ตอนนี้มีทั้งหมดจ านวน 1,180  โดส  ซึ่งงวดแรกได้มี 

                     การจัดสรรไปแล้วนั้น  จึงฝากให้พื้นที่เร่งด าเนินการ  โดยมีการจัดสรรดังนี้ คือ 
           -  รพ.สต.โคกม่วง  จ านวน       โดส 
           -  รพ.สต.ทุ่งลาน  จ านวน       โดส 
           -  รพ.สต.ทุ่งเลียบ  จ านวน       โดส 
           -  รพ.สต.คลองหอยโข่ง  จ านวน       โดส 
           -  PCU    จ านวน       โดส 

                               และตอนนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนหัด  แต่เร่ืองรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
    3.3 งานส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 4 กลุ่ม/ยาเสพติด/พัสดุ  (พรพรหม) 
    3.4 งานดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสุขภาพภาคประชาชน  (มินทร์ลดา) 
           -  ผู้สูงอายุ  เร่ืองงบที่ยังค้างอยู่  ตอนนี้ทุกแห่งได้ส่งเอกสารมาครบแล้ว  รอด าเนินการใน    

                        ขั้นตอนต่อไปและเรื่องการจัดสรรนั้น  จะพิจารณาตามผลงาน 
           -  Long Term Care  อยากให้พื้นที่ได้ท ากิจกรรมเกี่ยวกับ CG ว่าควรจะท าอะไรบ้าง                  

                     -   ผู้พิการ  ฝากให้พื้นที่เช็คกับข้อมูลของท้องถิ่น  ให้ข้อมูลตรงกัน  และข้อมูลที่ต้องได้รับการ 
                         ดูแลอย่างเร่งด่วน  รวมถึงที่ต้องดูแลพิเศษ  เพราะทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่จะเข้ามา  
                        ช่วยเหลือ  (นายอ าเภอขอ 5 คนต่อต าบล) 
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           -   ภาคประชาชน  ขอขอบคุณบุคลากรแลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา   

                          รวมถึงพี่น้อง อสม. ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างเต็มก าลังความสามารถ  และฝาก 
                          การใช้ Face shell  และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงชุด อสม. ใช้อย่างเหมาะสม (ด่าน = ชุด 
                         ซาฟารี/ลงกลุ่มชุมชน = อาจจะเป็นเสื้อยืดที่มีโลโก อสม. ได้ ) 

           -   เร่ืองการเก็บเอกสารในการสมัคร ฌกส. ของสมาชิก อสม. ฝากพื้นที่เก็บรวบรวมด้วย 
           -   เร่ืองการแก้ไขข้อมูล อสม. แก้ไขได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
    3.5  งานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ/pcc/งานรักษาพยาบาล/งานประกัน/ติดดาว (กุลธิดา)   
           -   งาน ncd  
               ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ท าผลงานดีมาก  ผ่าน 90% ทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           -   CA 
               PAP  ยกเลิกไปเมื่อวันท่ี  1  มีนาคม  2563  เนื่องจากสถานการณไ์วรัสโคโรนา      

                         (COVID – 19 ) ก าลังระบาด  ส่วนมะเร็งปากมดลูก สสจ.ยงัไม่ได้รับชุด HPV DNA test 
           -   มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
                เป้าหมายปีนี้ 415 ราย  ภาพรวมทั้งอ าเภออยู่ที่ 49% เรามี  case ที่เป็น positive    

                          เยอะมาก  จึงท าให้มองวา่กิจกรรมท่ีท าอยู่มีการตรวจจับเป็นอย่างดี  ซึ่งตอนนี้เรามีการส่ง              
                          ต่อไป รพ.หาดใหญ่  ส าหรับการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่  สสจ. ไม่เคยแจ้งให้ 
                          ยกเลิกการด าเนินงานสามารถจัดบริการได้ตามแผนงานของแต่หน่วยบริการ  หรือจ าเป็นต้อง 
                          เลื่อนแผนบริการออกไป  ก็ให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่  “จังหวัดสั่งให้ยกเลิกการ 
                          จัดบริการ  ไม่ต้องท า fit แล้ว 

สถานบริการ เป้าหมาย ผลงาน  ร้อยละ Fit pos Refer 

รพ.สต.คลองหอยโข่ง 92 45 48.91 12  
รพ.สต.ทุ่งเลียบ 43 27 62.79 10 4 
รพ.สต.ทุ่งลาน 128 80 62.5 22  
รพ.สต.โคกม่วง 106 10 9.43 0  
PCU  46 42 91.30 14  
รวม 415 204 49.16 58  

                                     ***การส่งต่อไป รพ.หาดใหญ่ตอนนี้  ระงับไว้ก่อนเริ่มส่งได้เมื่อไหร่จะแจ้ง 
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           -   บุหร่ี   
                รพ.สต.คลองหอยโข่ง  สสส. อาจจะให้เร่ิมโครงการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563     

                         (รอฟังก าหนดการที่แน่ชัด) 
           -   พอ.สว.  
               ขอรายช่ือ สมาชิก พอ.สว. ที่จะออกปฏิบัติงาน ปี 2564  เพื่อจัดท าแผนส่งมูลนิธิ พอ.สว.  

                          ล่วงหน้า  โดยให้แจ้งมาเฉพาะคนที่จะปฏิบัติงาน  ถ้าเป็นสมาชิกและไม่ประสงค์จะออก  
                          ปฏิบัติงานในปี 2564  ไม่ต้องแจ้งช่ือมา  และขอให้ ทุก รพ.สต.ส่งรายช่ือสมาชิกพอ.สว. 
                         ใน รพ.สต.ตนเอง วันประชุม  

           -   ให้พื้นที่แจ้งผู้ที่เป็นโรค 7 โรค ได้แก่ ตาต้อกระจก/ ปากแหว่งเพดานโหว่/ แก้วหูทะลุ/ ใส่ 
                          กายอุปกรณ์ที่ ไม่ ใ ช่ เพื่อความสวยงาม  แต่ เพื่ อการประกอบอาชีพหรือด า เนิน  
                          ชีวิตประจ าวัน/ โรคเก่ียวกับช่องปาก หรือเนื้องอก/ โรคหัวใจโรมาติก  และโรคหัวใจพิการ 
                         แต่ก าเนิด  

           -   รพ.สต.ติดดาว   
               ความก้าวหน้าของ รพ.สต.ติดดาว  
               1) เร่ืองการแบ่งหมวดรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกม่วง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
                2) แผนพัฒนาแต่ละหมวด พี่เลี้ยง ต้องวางแผนร่วมกับ  รพ.สต. เนื่องจากตอนนี้เน้นงาน  

                               COVID-19 จึงท าแผนให้ก่อนเป็นไปตามสถานการณ์  และจะส่งแผนให้พี่เลี้ยงเพื่อ     
                               ดูและปรับแก้  ดังนั้นหากพี่เลี้ยงท่านใด  ยังไม่เข้ากลุ่ม  ขอเรียนเชิญนะคะ ทยอยส่ง  
                               ค าเชิญไปแล้ว เมื่อเข้ามาครบแล้วจะสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนท่ีด าเนินการ 
                              ได้ก่อน   
                          3) KPI หมวด 5 ค่อนข้างยากกว่าปี 2562  เน้น เร่ือง พัฒนาการเด็ก  พฤติกรรมที่พึง 
                             ประสงค์ของ  ผู้สูงอายุ  และการติดตามกลุ่มสงสัยป่วย DM/HT คิดท่ีร้อยละ  60 

                               -   พชอ. 
                         ในส่วนของ  รพ.สต. ยังให้ด าเนินการต่อเนื่อง 

                               -   งานหลักประกัน  
1. Fee Schedule  ตอนนี้มีการจ่ายชดเชย   
2. PAP และ  ANC ชดเชยถึง เดือน กุมภาพันธ์  2563   
3. แพทย์แผนไทย  ชดเชยถึง เดือน พฤษภาคม  2562 
 
สถานบริการ PAP แผนไทย ANC 

2562 2563 รวม 
รพ.สต.คลองหอยโข่ง 1,250 387.50 400 400 800 
รพ.สต.ทุ่งเลียบ 500 325 0 7,400 7,400 
รพ.สต.ทุ่งลาน 1,000 3,162.50 13,600 20,600 32,000 
รพ.สต.โคกม่วง 250 387.50 7,600 6,000 13,600 
PCU  ตรวจสอบไม่ได้ 
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                                   ANC ขอปรับเรื่องทะเบียน   

 

 

 

 

 

 

 

4. นัดคุยการจัดสรรเงิน ปีงบประมาณ  2562  ที่ยังต้องปรับความเข้าใจ  และแนวทางการ 
                          จัดสรรเงิน ปีงบประมาณ  2563  วนัที่ 19 พฤษภาคม  2563 

5. งบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ ปี 2564  ตามข้อตกลง  รพ.จะไม่ให้แลกเป็นเงินแล้ว    
                          ดังนั้นตอ้งท าแผนงบเสื่อม  ยอดที่ CUP จะจัดสรร  แบบประมาณการน่าจะอยู่ที่   
                          358,000 เศษๆ (70:30)  จะจัดสรร 2 แห่ง หรือ 4 แห่ง วันประชุมเราจะสรุปกัน   
                          และรพ.สต.เตรียมรายการที่จะใช้งบค่าเสื่อม  ตามแบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                          ** 89,695 
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6. งบค่าเสื่อมระดับเขต  ให้รพ.สต.ทุ่งลาน (1,500,000)  และ  โคกม่วง (1,200,000)          

                          จัดท าแผนตามแบบฟอร์มเดียวกัน  และขอทราบรายการคร่าวๆ ก่อน  ในวันประชุม 
-   งานรักษาพยาบาล (รักษา / IC / LAB / เครื่องมือ ฯลฯ) 

                                     ปี  2564  Calibrate BP ของ อสม. เราจะด าเนินการขอความอนุเคราะห์ cal ในนาม   
                                     สสอ.เอง  สิ่งที่ต้องด าเนินการคือท าทะเบียนไว้ (เน้นเฉพาะเครื่อง อสม. ในชุมชน) 

- งานแพทย์แผนไทย 
                                     ร้อยละของผู้ป่วยนอก  ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [นับรวมแผน 
                                     จีน (U78x - U79x)  แต่ไม่นับรวม U77x] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ให้ PCU ด าเนินการเพิ่มขึ้น 

     3.3 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ 
            3.3.1  การประกวดผลงานวิชาการให้เลื่อนออกไปก่อน 
            3.3.2  ………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา   
     4.1  เร่ืองเสื้อทีมของบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอคลองหอยโข่ง (เสื้องูเหลือม)                       

                                  ฝากคุณวงศ์ตะวัน  จัดหาผ้าและรีบด าเนินการ  (หาผ้างูเหลือมให้กับบุคลากรที่มาใหม่ และ  
                                 หาเพิ่มมาอีกชุด)  โดยท่านสาธารณสุขอ าเภอ จะซื้อผ้ามาให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

     4.2  ………………………………………………………………………….... 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

    ค าสัง่จากท่านนายกรัฐมนตรีให้เปิดตลาดได้  และขอเชิญเจา้หนา้ที่เข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี ้              
              วันท่ี  8 พฤษภาคม  2563)  ณ ที่ว่าการอ าเภอคลองหอยโขง่  โดยนายอ าเภอเป็นประธาน 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ   
-  เจ้าภาพจัดประชุมและเตรียมอาหารคร้ังถัดไป  สสอ./PCU 
-  เร่ืองภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสถานบริการทุกแหง่  วา่ควรจะจัดอยา่งไรให้ดูดีและเหมาะสม   

            สวยงาม  ฝาก ผอ.รพ.สต. ทุกแหง่ดูแลและติดตาม  พร้อมปรับปรุงด้วย 
 
ปิดประชุม  12.00 น. 
                                                                                          .......................................................... 
                                                                                                 (นางสาววิลาวัลย์    จันวดี) 
                                                                                                       เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                                                                       ผูบ้ันทึกการประชุม 


