
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
วันศุกรท่ี ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุมโรงพยาบาลควนขนุน อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 

รายชื่อคณะกรรมการผูมาประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายสาธิต  ไผประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาพะยอม รักษาการในตําแหนง 

นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
๔. นายธีรยุทธ  คงทองสงัข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายพูนศักด์ิ  คูนลินทิพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๖. นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
๗. นางสาวนัจรีย  ทองแท ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๘. นายสุธีรวิทย  สุขนวล ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
๙. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 

๑๐. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๑๑. นายกวิน กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๑๒. นายโมทย  ฝอยทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๓. นางดาราทิพย พรัดภู แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 
๑๔. นายจารึก  ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๕. นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๑๖. นายบุญช ู คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๑๗. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๘. นายสิทธิชัย  ชูประดิษฐ สาธารณสุขอําเภอควนขนุน 

๑๙. นายประภาส  สงธน ู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๒๐. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๒๑. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๒. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๓. นายธวัชชัย  วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร  
๒๔. นายวสันต์ิ  ยังสังข สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๒๕. นายชาลี  ดวงฉีด แทน หัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๕ อ.เมือง 
๒๖. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
๒๗. นายสมใจ  หนูฤทธ์ิ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

๒๘. นายคํานึง  ซอนขํา หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
๒๙. นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓๐. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๓๑. นายนฤพงศ  ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๓๒. นางละมาย   ชมุพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 



-๒- 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

๓๓. นายกิติศักด์ิ  เมืองหนู  หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๓๔. นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 

๓๕ นายมานพ  รามทอง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๓๖ นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานนิติการ 
๓๗ นางอารีย ชูแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๘ นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๙ นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

รายชื่อคณะกรรมการผูไมมาประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายเฉลิมพงษ สคุนธผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) ติดราชการ 

๓. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 

๔. นางสุพร  พรหมมาศ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ(งานตรวจสอบภายใน) ติดราชการ 

๕. นายทวี  ชูชวย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ติดราชการ 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

๑. นางจุรินทร  เจริญผล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๒. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๓. นายวันเฉลิม บัญชาศักด์ิเจริญ นายแพทยปฏิบัติการ 
๔. นางสิรินาฎ อนุมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น.  
 

       กอนวาระการประชุม 
๑. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒. กลุมงานนิติการ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้ 

ทุกสิ่งทุกอยาง ท่ีเกิดท่ีเปนอยูแกเราในวันนี้ ยอมมีตนเรื่องมากอน ตนเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งท่ีไดรับคือ ผล 
และผลท่ีทานมีความรูอยูขณะนี้จะเปนเหตุใหเกิดผลอยางอ่ืนตอไปอีก คือ ทําใหสามารถใชความรู ท่ีมีอยู ทํางานท่ี
ตองการไดแลวการทํางานของทาน ก็จะเปนเหตุใหเกิดผลอ่ืนๆ ตอเนื่องกันไปอีก ไมหยุดยั้ง ดังนั้นท่ีพูดกันวา ให
พิจารณาเหตุผลใหดีนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใหพิจารณาการกระทําหรือกรรมของตนใหดีนั่นเอง คนเราโดยมากมักนึก
วา อนาคตจะเปนอยางไรเราทราบไมได แต ท่ีจริงเรายอมจะทราบไดบางเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการ
กระทําในปจจุบัน 
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙ 

นายสาธิต  ไผประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลตามระเบียบวาระดังนี้ 
  



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  นายสาธิต  ไผประเสริฐ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประธานในท่ีประชุมมีเรื่องแจงท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑  นายสงกรานต ไหมชุม นายแพทยเชี่ยวชาญ(ดานเวชกรรมปองกัน) การยายไปสํานักงาน
สาธารณสุขสงขลา และแตงต้ังให นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาพะยอม รักษาราชการ
แทนในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)              
  ๑.๑.๒  ขอเชิญ สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน และหัวหนากลุมงานทุกกลุม
งาน เขาประชุมเพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับจังหวัด ในวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม
ทะเลลานบัว สสจ.พัทลุง ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ น.เปนตนไป     
       ๑.๑.๓  การดําเนินงาน To Be Number One จังหวัดพัทลุงไดผานการประกวด จังหวัด To Be 
Number One ในระดับภาค โดยรับการประเมินจากคณะกรรมการในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ไดรับมอบหมายใหประชุมหัวหนาสวน
ราชการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑.๔ ผูวาราชการจังหวัดพัทลุงมอบโลรางวัลตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิง
อนุรักษเขมแข็ง เพ่ือเขาสูประชาคมอาเชียน 
  1.๑.๕ ผูวาราชการจังหวัดพัทลุงมอบเงินรางวัลชนะการแขงขันอับดับท่ี 1 - 3 ของทีมนักกีฬา
ตัวแทนจังหวัดพัทลุง ในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 37  “นครศรีธรรมราชเกมส”  
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 23 - 31 มกราคม 2559 ผลการแขงขันมีนักกีฬาไดรับรางวัล คือ 5 
เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง  และการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งท่ี 32  “สุพรรณบุรี
เกมส” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี  เม่ือวันท่ี 9-19 มีนาคม 2559  ผลการแขงขันมีนักกีฬาไดรับรางวัลคือ 5 
เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง 
  ๑.๑.๖  หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม  (๔ ราย) 

1) นายอิศรรัฐ แสงมณี  ตําแหนง   นายอําเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
ยายมาดํารงตําแหนง  นายอําเภอปาพะยอม 

2) นายเจียร ทองนุน  ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 

ยายมาดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

3) นายพิษณุ นาอนันต ตําแหนง   ประมงจังหวัดภูเก็ต 

ยายมาดํารงตําแหนง  ประมงจังหวัดพัทลุง 
4) นายบุญรวย โพธากาญ ตําแหนง   นิติกรชํานาญการพิเศษ   

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดเลย 

ยายมาดํารงตําแหนง  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพัทลุง 

 1.๑.๗  หัวหนาสวนราชการท่ียายไปดํารงตําแหนงท่ีอ่ืน (จํานวน ๒ ราย) (**เดินทางแลว) 
**1) นายเชวง    วัฒนธีรางกูล ตําแหนง   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
ยายไปดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 



-๔- 

**2) นายมนพ    รุงสุข  ตําแหนง   ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพัทลุง 
ยายไปดํารงตําแหนง  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดระยอง 

 

  ๑.๑.๘  ขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีใหความรวมมือจากการติดตามงบประมาณ 
การเฝาระวังอุบัติเหตุในชวงสงกรานต และการรวมน้ําใจบริจาคสิ่งของเพ่ือเปนรางวัลในงานกาชาดจังหวัดพัทลุง 
  ๑.๑.๙  เชิญชวนทุกทานชวยขับเคลื่อนการทําประชามติรัฐธรรมนูญ 
  ๑.๑.๑๐  การจัดงานสมโภชพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ ในวันท่ี ๒๘ เมษายน พรอม
กับจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชยครบ ๗๐ ป และ สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงนับเปนมหามงคลสมัย
พิเศษยิ่ง   และงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจําป ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถงึ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
  ๑.๑.๑๑ มีการจัดประชุม ปรับแผนพัฒนาจังหวัด ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ฝากประสานหัวหนาสวน
ราชการตาง ๆ ดวย 
  ๑.๑.๑๒ แจงการเฝาระวังภัยแลง 
  ๑.๑.๑๓ การสมัครโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ จังหวัดพัทลุงอยูอันดับท่ี ๗๐ ของประเทศ และ
อันดับท่ี ๘ ของภาคใต 
  ๑.๑.๑๔ การติดตามการเบิกจายของจังหวัดพัทลุง ภาพรวมมีการเบิกจายรอยละ ๖๖.๑๗ อยู
อันดับ ๑๕ ของประเทศ 
  ๑.๑.๑๕ โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีฯ และโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสราง  ความรัก ความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท คืนความสุขใหคนเมืองลุง”  กิจกรรม ผูวาฯ เยี่ยมบานยามเย็น สานเสวนา ประชา
รัฐ ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดีท่ี  19  พฤษภาคม  2559  ณ  วัดควนแสวง    
ตําบลโคกทราย  อําเภอปาบอน  จังหวัดพัทลุง  จึงขอเชิญชวนทุกสวนราชการรวมใหบริการจังหวัดเคลื่อนท่ี 
ต้ังแตเวลา 13.00 น. สวนกิจกรรมผูวาฯ เยี่ยมบานยามเย็น สานเสวนาประชารัฐ เริ่มเวลา 15.00 น. เปนตน
ไป 
  ๑.๑.๑๖ ขอเชิญรวมการแขงขัน ว่ิงปาบอนมินิมาราธอนและฟนรัน ครั้งท่ี 9  ในวันอาทิตยท่ี 15 
พฤษภาคม 2559 เวลา 06.00 น.  ณ อางเก็บน้ําคลองปาบอน ตําบลทุงนารี อําเภอ ปาบอน จังหวัดพัทลุง 
      

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
  นายสมใจ หนูฤทธ์ิ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันจันทรท่ี ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 
ณ หองประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน  อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชมุเรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๘ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไว
ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว ท่ีhttp:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php และhttp://
๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบหรือเสนอแกไขตอไป 
 มติท่ีประชุม  รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
   ๓.๑ กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม โดย นายมานพ  รามทอง  นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
            ๓.๓.๑ สรุปผลการรณรงคลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต ป ๒๕๕๙ (รายละเอียด
ตามเอกสารวาระการประชุม) 
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 ประธาน : มุงเนนใหผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมทุกแหงใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ดังกลาวดวย และติดตามความกาวหนา ปรับปรุงระบบเตาเผาขยะของโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันท
ภิกขุ)  โดยสรุปคือ อยูชวงการดําเนินการปรับแผนและตรวจสอบราคาพัสดุ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

   ๔.๑.๑. สรุปผลการเยี่ยมบานและตอบกลับในไตรมาส ๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๙   
โดย นายธีรยุทธ  คงทองสังข (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) 
 

                    ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย 
     ไมมี 
 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)   

   ไมมี 
 
 

   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ มีเรื่องแจงเพ่ือทราบดังนี้  
    ๔.๔.๑ การดําเนินงานตามโครงการ To Be Number One จังหวัดพัทลุงไดกําหนดให
วันพุธ เปนวันกีฬา ใหแตละหนวยงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน To Be Number One โดยเนน
กิจกรรม ๓ ก ๓ ย และกําหนดการการประเมิน To Be Number One ระดับจังหวัด ในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ณ หอประชุม อบจ.พัทลุง มีการจัดนิทรรศการรับการประเมินดวย    
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
      

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     ไมมี 
   
   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
       นายประภาส สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
    ๕.๖.๑ หารือท่ีประชุมในการจําหนายสลากกาชาด 
 ประธาน : มอบหมายใหนายสุพล ชุมพาที ชี้แจงมีรายละเอียดคือ สสจ.พัทลุง ไดรับมอบหมายให
จําหนายบัตรชิงโชค งานกาชาดจังหวัดพัทลุง คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๐ จากจํานวนบัตรท้ังหมด โดยแจกจาย
ใหกับ สสจ.พัทลุง และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ หากหนวยงานจําหนายบัตรกาชาดไมหมด ให
ติดตอกลุมงานบริหารท่ัวไป สสจ.พัทลุงตอไป  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

   ๔.๗ กลุมงานตางๆของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 

๔.๗.๑.๑ สรุปผลการสํารวจการสวมหมวกนิรภัย จังหวัดพัทลุง ป ๒๕๕๙  โดย
นายคํานึง ซอนขํา (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)  
                มติท่ีประชุม รับทราบ 
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๔.๗.๑.๒ การเฝาระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในชวง
เทศกาลสงกรานต ป ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙  โดยนายคํานึง ซอนขํา (รายละเอียดตาม
เอกสารวาระการประชุม) 
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

  ๔.๗.๑.๓ ความเปนมาในการปรับเปลี่ยนการใชวัคซีนเพ่ือการกวาดลางโรค
โปลิโอและการประเมินความสําเร็จและการรับรองผลการสับเปลี่ยนวัคซีนจาก trivalent OPV เปน bivalent 
OPV โดยนายคํานึง ซอนขํา (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๑.๔ รายงานสถานการณโรค ๑๐ ลําดับ โดยนายเฉลิมชัย แปนนอย
(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)   
 ประธาน : เนนย้ําแนวทางการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก โดยการสํารวจดัชนีลูกน้ํายุงลาย 
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในครัวเรือนและโรงเรียนกอนเปดเทอม 
 นายธีรยุทธ  คงทองสังข รายงานเพ่ิมเติมโรคไขเลือดออก ในเขตอําเภอเมืองพัทลุง อัตราปวยมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น จํานวนผูปวยสะสมต้ังแต เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๕๙ ท้ังหมด ๑๕ ราย และประธานเนน
ย้ําให ประสานงานระหวางเทศบาลเมืองพัทลุงและโรงพยาบาลพัทลุงดวย 
 ประธาน : ในกรณีท่ีมีการสวนโรค กลุมอาการกลามเนื้อออนแรงปวกเปยกเฉียบพลัน (AFP) ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง เปนเรื่องท่ีดี เพราะเจาหนาท่ีเปนเครื่องมือท่ีดี ในการตรวจคนหาโรคดังกลาว 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
   ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธ์ิ นําเสนอท่ี
ประชุมมีดังนี้ 
    ๔.๗.๒.๑ แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหทุกอําเภอติดตามการสงขอมูล ๔๓ แฟม อยางตอเนื่องดวย 

  ๔.๗.๒.๒ ตรวจสอบการบันทึกขอมูลเบื้องตน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ทรัพยากรสุขภาพ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๔.๗.๒.๓ สรุปผลตัวชี้ วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จํานวน  ๓๗ 
ตัวชี้วัด รอบ ๖ เดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)  
  มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหทุกกลุมงานใน สสจ.พัทลุง สรุปผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ จํานวน  ๓๗  ตัวชี้วัด ในรอบ ๖ เดือน  
 
   ๔.๗.๓ กลุมงานประกันสุขภาพโดยนายกิติศักด์ิ  เมืองหนู นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๔.๗.๓.๑ สถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙   
(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๔.๗.๓.๒ สรุปรายรับจาก NHSO Budget และรายงานการโอนเงินงบเหมา
จายรายหัวไตรมาส ๒ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   ๔.๗.๔ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา พัฒนพงศ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๔.๗.๔.๑ สรุปผลการชั่งน้ําหนัก/วัดรอบเอว กวป.  วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  
ณ หองประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
       ๔.๗.๕ กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละมาย ชุมพาที นําเสนอ  
รายละเอียดดังนี้ 
    ๔.๗.๕.๑ สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพ ๕ กลุมวัย
แบบบูรณาการ จังหวัดพัทลุง(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม)  
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
                     
 

   ๔.๗.๖ กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยนายมานพ  รามทอง นําเสนอรายละเอียดดังนี้
     ๔.๗.๖.๑ การจัดกิจกรรมรณรงควันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย(รายละเอียดตาม
เอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๔.๗.๗ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดยนายสุพล  ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   ๔.๗.๗.๑ ผลการเบิกจายเงิน สสอ. รพช.และ รพท. 
นายสุนทร คงทองสังข ขอความรวมมือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเบิกจาย ใหแลวเสร็จ

ภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

 ๔.๗.๘ กลุมงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสมชาย ธีรศานติพงศ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑)  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(รายละเอียด

ตามเอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

๔.๗.๙ กลุมงานนิติการ โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) การควบคุมกํากับของเจาหนาท่ีการเงิน ในสังกัด สสจ.พัทลุง เพ่ือไมใหเกิด

กรณีการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดังกลาว 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธ์ิ นําเสนอรายละเอียด

ดังนี้ 
    ๕.๑.๑ การจัดกิจกรรมแสดงมุติตาจิตประจําป ๒๕๕๙ 
  มติท่ีประชุม มติอนุมัติใหเสนอตัวแทนเพ่ือหาแนวทางจัดกิจกรรมแสดงมุติตาจิตประจําป ๒๕๕๙ คือ  
นายสุพล ชุมพาที  นายสมใจ หนูฤทธ์ิ นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ นายจารึก ปยวาจานุสรณ นายประภาส สงธนู  
นายบุญชู คงเรือง นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี และ นายพิพัฒน พิพัฒนรัตนเสรี 
 
 



-๘- 

    ๕.๑.๒ การพิจารณากําหนด คปสอ. และ สถานบริการ รับการตรวจเยี่ยมจากผูตรวจ
ราชการในการตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบท่ี ๒ ในชวงวันท่ี  
๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จาํนวน ๒ คปสอ. และ  รพ.สต. คปสอ. ละ ๑ แหง(๕ นาที) (รายละเอียดตามเอกสาร
วาระการประชุม) 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติใหตรวจเยี่ยม คปสอ. และ สถานบริการ รับการตรวจเยี่ยมจากผูตรวจ   
ราชการในการตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบท่ี ๒  คือ  
คปสอ.ควนขนุน  และ คปสอ.ศรีบรรพต และรายชื่อ รพ.สต.คือ รพ.สต.บานแหลมโตนด   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน  ๆ 

๖.๑ นายสุพล ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
๖.๑.๑  การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวของ

แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานบริหารท่ัวไป) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
    
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น. 
 

        
 
                                            
 

 

(นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนฤูทธ์ิ) 

  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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