
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุมโรงพยาบาลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายสาธิต  ไผประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาพะยอม รักษาการในตําแหนง 

นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
๔. นางสุขสวัสดิ์  ดุลยพัชร แทน หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายเฉวียง  หนูตีด แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๖. นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
๗. นางสาวนัจรีย  ทองแท ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๘. นายโชติ  ชวยเนียม แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครนิทร(ปญญานันทภิกขุ) 
๙. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 

๑๐. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๑๑. นายกวิน กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๑๒. นายเจิม  นวลมุล แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๓. นางดาราทิพย พรัดภู แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 
๑๔. นายจารกึ  ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๕. นายชาคริต ดําชื่น แทน สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๑๖. นายบุญช ู คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๑๗. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๘. นายสิทธิชัย  ชูประดิษฐ สาธารณสุขอําเภอควนขนุน 
๑๙. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๒๐. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๒๑. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๒. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๓. วาท่ี รอยโท พลกฤต ทวีตา แทน สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร  
๒๔. นายวสันติ ์ ยังสังข สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๒๕. นางขนิษฐา รักประสูติ หัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๕ อ.เมือง 
๒๖. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
๒๗. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๒๘. นายคํานึง  ซอนขํา หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
๒๙. นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓๐. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๓๑. นางละมาย   ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๒. นางไพลิน ฆังครัตน แทน หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 



-๒- 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๓๓. นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๓๔. นายมานพ  รามทอง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๓๕ นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานนิติการ 
๓๖ นางอารีย ชูแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๗ นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๘ นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

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

๓. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 

๔. นายนฤพงศ  ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข ติดราชการ 

๕. นางสุพร  พรหมมาศ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ(งานตรวจสอบภายใน) ติดราชการ 

๖. นายทวี  ชูชวย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ติดราชการ 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายเฉลิมชัย แปนนอย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๒. นางสินีนาฎ อนุมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓. นางสาวเมตตา ชูสุคนธ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๔. นางวันดี ชนะสิทธิ ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น.  
 

       กอนวาระการประชุม 
๑. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒. กลุมงานนิติการ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้ 
การทํางานใหญๆ ทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูท่ีเริ่มโครงการอาจไมทันทําใหสําเร็จโดย

ตลอดดวยตนเองก็ได ตองมีผูอ่ืนรับทําตอไป ดังนั้นไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูริเริ่มงาน ใครเปนผูรับชวงงาน ข้ึน
เปนขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จท่ีจะเกิดจากงานเปนใหญ 

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เม่ือ 14 ตุลาคม 2514 
  นายสาธิต  ไผประเสริฐ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลตามระเบียบวาระดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  นายสาธิต  ไผประเสริฐ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประธานในท่ีประชุมมีเรื่องแจงท่ี
ประชุมทราบ ดังนี้ 
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  ๑.๑.๑ โครงการ TO BE NUMBER ONE คณะกรรมการจากสวนกลางจะลงมาติดตาม
ประเมินผล    ในสวนของจังหวัดพัทลุง ระดับดีเดนในระดับภาค ท่ีจะไปประกวดในระดับประเทศ ในวันท่ี 2 
มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 
  ๑.๑.๒ กําหนดการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 13 
มิถุนายน 2559 ในพิธีเปดอาคารหลังใหม โรงพยาบาลพัทลุง โดยเชิญชวนใหประชาชนบริจาคเงิน  โดยมี
หลักเกณฑการรับมอบเหรียญท่ีระลึก (เหรียญ สธ.) ทางสํานักราชเลขาสวนพระองคกําหนดวา ใหรับเปน
ประกาศจากพระองคทาน และนํามาแลกเปนเหรียญ โดยบริจาคเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 
30,000 บาท ข้ึนไป เปนเหรียญ สธ., จํานวนเงิน 100,000 ข้ึนไป เปนเหรียญ สธ.ขนาดใหญและประดับดวย
คริสตัล จํานวน 1,000,000 บาทข้ึน เปนเข็ม สธ.ทองคําประดับเพชร  และการจัดรถพยาบาลตามขบวนเสด็จ
จํานวน 2 คัน โดยใหเตรียมความพรอมท้ัง แพทย พยาบาล  มีการจัดหนวยแพทยพระราชทาน และมอบหมาย
ใหกลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดทําคําสั่งหนวยแพทยพระราชทานดวย  ในการเสด็จครั้งนี้ไมมี
การเยี่ยมประชาชน ซ่ึงรอการประชุมอีกครั้งในวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
       ๑.๑.๓ กําหนดการเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กําหนด
เสด็จเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว. พ้ืนท่ีอําเภอปากพะยูน โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ โดยใหแตละ คปสอ.ประชาสัมพันธผูสนใจบริจาคเงินเพ่ือสบทบเงินกองทุน พอ.สว. โดยถวายเงินบริจาค
เงินตั้งแต 10,000 บาท ข้ึนไป ไดรับพระราชทานเข็มทองดวยพระหัตถของพระองคเอง  
  ๑.๑.๔ แนวทางการของบประมาณ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) เทียบกับ
ทรัพยากรสูง ขอความรวมมือทุกทานในการดําเนินการมาตรการประหยัด เพ่ือใหเกิดผลประโยชนและเกิดผล
กําไรตอหนวยงานมากท่ีสุด 
 ๑.๒ เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ประธานมอบหมายใหนายสุนทร  คงทองสังข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ใหเขาประชุมแทน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.๒.๑ หวัหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม  (๑ ราย) 

1)  นางสาวนิตยา    แสงศรี ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดพังงา 

ยายมาดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชนจังหวัดพัทลุง 

 ๑.๒.๒  หัวหนาสวนราชการท่ียายไปดํารงตําแหนงท่ีอ่ืน (๑ ราย) (**เดินทางแลว) 
**1)  นางยุพิน  องอาจ  ตําแหนง  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก 

และเยาวชนจังหวัดพัทลุง 
ยายไปดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ 

เยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

1.3 นโยบายผูวาราชการจังหวัดพัทลุง / รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 
 1.๓.๑  ทานผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ขอขอบคุณ ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกทานการจัดงาน
สมโภชพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒนจตุรทิศ ในวันท่ี ๒๘ เมษายน พรอมกับจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จข้ึนครองราชยครบ ๗๐ ป และ สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙และงานกาชาดจังหวัด
พัทลุง ประจําป ๒๕๕๙ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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  ๑.๓.๒  ขอขอบคุณทุกทานในการรวมเปดจวนผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 
  ๑.๓.๓  ขอขอบคุณทุกทานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ ขอใหหัวหนาหนวยงานทุกทาน
ยึดแนวทางและนํามาปรับใช “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
  ๑.๓.๔ การประดับธงสัญลักษณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ และในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”  ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๓.๕ โครงการยกระดับศักยภาพในการดําเนินงานของหมูบานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวประชารัฐ หมูบานละ 200,000 บาท  ในขณะนี้การอนุมัติโครงการในพ้ืนท่ีเรียบรอยหมดแลว ผานการ
ประชาคม คณะกรรมการอําเภอไดอนุมัติแลว และผานมายังจังหวัดเพ่ือจัดสงใหสํานักงบประมาณ สําหรับการ
แตงตั้งสวนราชการเปนคณะกรรมการติดตามโครงการตาง ๆ โดยขอใหสวนราชการไดชวยติดตามโครงการ ดูแลใน
แตละอําเภอ โดยใชคณะกรรมการติดตามโครงการตําบลละ 5 ลานบาท  การเบิกจายจะสิ้นสุดภายในวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 อยางนอยตองติดตามเดือนละ 2 ครั้ง จํานวน 737 โครงการ  และโครงการตามแผนการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแลง ป ๒๕๕๘/๕๙ โดย สสจ.พัทลุง ไดรับ
มอบหมายใหติดตามพ้ืนท่ี อําเภอตะโหมด 

๑.๓.๖  จังหวัดพัทลุง ผานการอบรมครู ก ใหทําความเขาใจเนื้อหา สาระ ในการออกเสียงลง 
ประชามติเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญ ในขณะนี้การดําเนินการอยูในชวงการเผยแพรประชาสัมพันธ ซ่ึงจะประกอบ 
ครู ก. ครู ข. ครู ค. ซ่ึงจะสอดรับการออกเสียงลงประชามติ คาดวานาจะเปนวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 
  ๑.๓.๗ การเฝาระวังโรคไวรัสซิกา(Zika virus) เปนไวรัสท่ีมีการติดตอโดยมียุงลายเปนพาหะ ขอ
ความรวมมือประชาสัมพันธใหประชาชน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโรค  ใหประชาชนระมัดระวัง และปองกัน
จากการติดเชื้อดังกลาว โดยบูรณาการกับหนวยงาน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัด 
  ๑.๓.๘ การเรงรัดการเบิกจาย กอหนี้ผูกพัน งบลงทุน ดําเนินการไปแลวคิดเปนรอยละ ๙๙ อยูใน
อันดับ ๑๑ ของประเทศ และงบพัฒนาจังหวัด ดําเนินการไปแลวคิดเปนรอยละ 33.75 กอหนี้ผูกพันแลว 
รอยละ 100  อยูในลําดับท่ี 45 ของประเทศ  
  ๑.๓.๙ การดําเนินการบริการธนาคารทางอินเทอรเน็ต (Internet Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
เปนหนวยเบิกจายใหกับหนวยบริการ โดยใหหนวยบริการสมัครเปนสมาชิก โดยเริ่มดําเนินการในชวงเดือน 
สิงหาคม ๒๕๕๙ คือ เงินสวัสดิการ คาตอบแทนตาง ๆ และเงินยืมตามสัญญายืมเงิน 
  ๑.๓.๑๐ โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี เสริมสรางความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ประจําป
งบประมาณ 2559 กําหนดในวันพฤหัสบดีท่ี  16 มิถุนายน 2559  ณ  โรงเรียน   บานทอนตรน หมูท่ี 5 
ตําบลคลองทรายขาว อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จึงขอเชิญชวนทุกสวนราชการรวมใหบริการจังหวัดเคลื่อนท่ี 
ตั้งแตเวลา 13.00 น. สวนกิจกรรมผูวาฯ เยี่ยมบานยามเย็น สานเสวนาประชารัฐ เริ่มเวลา 15.00 น. เปนตน
ไป 
      

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล วันศุกรท่ี ๒๙ เมษายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป ณ หอง
ประชุมโรงพยาบาลควนขนุน อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
เรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๘ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวใน
ระบบเอกสารอิ เล็กทรอนิกสแล ว  ท่ีhttp:/๒๐๓ .๑๕๗ .๒๒๙ .๑๑/intranet/intranet.php และhttp://
๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบหรือเสนอแกไขตอไป 
 มติท่ีประชุม  รับรองแกไขรายงานการประชุมดังนี้  
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 ๑. เพ่ิมนายเฉลิมชัย แปนนอย ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เปนผูเขารวมประชุม  
     ๒. ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ หนาท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๑๐ จากลาง จากขอความท่ีวา “๔.๖.๑  

หารือท่ีประชุมในการจําหนายสลากกาชาด  
  ประธาน: มอบหมายใหนายสุพล  ชุมพาที ชี้แจงมีรายละเอียดคือ สสจ.พัทลุง ไดรับมอบหมายให
จําหนายบัตรชิงโชค งานการชาดจังหวัดพัทลุง คิดเปนรอยละ ๑๐ จากจํานวนบัตรท้ังหมด โดยแจกจายใหกับ 
สสจ.พัทลุงและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ หากหนวยงานจําหนายบัตรกาชาดไมหมดใหติดตอกลุม
งานบริหารท่ัวไป สสจ.พัทลุงตอไป”แกไขเปน  “๔.๖.๑ หารือท่ีประชุมในการจําหนายสลากกาชาด 
  ประธาน: มอบหมายใหนายสุพล  ชุมพาที ชี้แจงรายละเอียด นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงาน
บริหารท่ัวไป ชี้แจงวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ไดรับบัตรชิงโชคงานกาชาดพัทลุงในปนี้มาจํานวน 
๔,๐๐๐ใบ ๆ ละ ๕๐ บาท รวมเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐  คิดเปนรอยละ ๑๐ จากจํานวนบัตรท้ังหมด โดยแจกจาย
ใหกับ กลุมงานตาง ๆ ใน สสจ.พัทลุง,โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ ตาม
สัดสวนจํานวนเจาหนาท่ีในหนวยงาน หากหนวยงานจําหนายบัตรกาชาดไมหมดใหติดตอกลุมงานบริหารท่ัวไป 
สสจ.พัทลุงตอไป” 
  ๓. ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ หนาท่ี ๗ บรรทัดท่ี ๑๕ จากบน จากขอความท่ีวา 
“๔.๗.๗.๑  ผลการเบิกจายเงิน สสอ.รพช.และ รพท.”  ใหเพ่ิมขอความดังตอไปนี้ 
 “๔.๗.๗.๑  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณของ สสอ. รพช.และ รพท. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหนา
กลุมงานบริหารท่ัวไป แจงวา ผลการเบิกจายเงินงบประมาณของ สสอ. รพช.และ รพท. สวนใหญเปนไปตาม
แผนท่ีวางไว ยกเวนงบยาเสพติด ของโรงพยาบาลพัทลุง, รพ.เขาชัยสน, รพ.ตะโหมด, รพ. ปากพะยูนและ รพ. 
ปาบอน ยังไมไดเบิกจาย  รวมท้ังงบพัฒนาศูนยพ่ึงไดหลายหนวยงานก็ยังไมไดสงเบิก ขอใหเรงรัดการเบิกจาย
ดวย  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมระเบียบวาระการประชุม”     
 ๔. ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา ๕.๑.๑ การจัดกิจกรรมแสดงมุติตาจิตประจําป ๒๕๕๙ 
เพ่ิมเติมรายชื่อตัวแทนเพ่ือหาแนวทางจัดกิจกรรมแสดงมุติตาจิตประจําป ๒๕๕๙  คือ นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย 
เปนประธาน และนายสุนทร คงทองสังข เปนรองประธาน    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
   ๓.๑  นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ มีเรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ คือ ดําเนินการปรบัปรุงเตาเผาขยะ โดยสรปุใหปรับใชน้ํามันเชิงเพลิงเหมือนเดิม และ
ปรับลดงบประมาณ ใชงบประมาณจํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เสนอผูตรวจราชการ เพ่ือพิจารณาตอไป 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

   ๔.๑.๑. แจงการดําเนินงานโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
อําเภอ  จังหวัดพัทลุง (District Health System Management Learning: DHML) ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง
ท่ี 1 การเรียนรูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ DHMLจังหวัดพัทลุง วันท่ี 23 – 24  
มิถุนายน  2559  ณ หองประชุม รอยทองรีสอรท อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (รายละเอียดตามเอกสาร 
วาระการประชุม) 
 นางละมาย ชุมพาที เพ่ิมเติมการดําเนินงานโครงการขางตน เปนโครงการท่ีตอยอดจากการ
ดําเนินงานการจัดการระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System: DHS) โดยกลุมงานพัฒนาคุณภาพ
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และรูปแบบบริการ จะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง ในการคัดเลือกหนวยบริการเปาหมาย เพ่ือนํารองโดย
พิจารณาจากความพรอมของการบริหารจัดการของเครือขายบริการ โดยมีเปาหมายคิดเปนรอยละ ๖๐ 
 

                    ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย 
     ไมมี 
 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)   

   สรปุผลการประชุม Child Project Manager(CPM) ภายใตโครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ระหวาง 
วันท่ี ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้ 

๑. มีการณรงคประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กในระหวางวันท่ี ๔-๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  โดย 
ดําเนินการคัดกรองดวยเครื่องมือ DSPM ในเด็กกลุมปกติ และ DAIM ในเด็กกลุมเสี่ยง   ดําเนินการในกลุมอายุ 
๙,๑๘,๓๐ และ ๔๒ เดือน ทุกคน ทุกพ้ืนท่ี  โดย มีเปาหมายในการพบลาชาและสงสัยลาชาไมนอยกวารอยละ 
๒๐  (คนพบมากจะเปนผลดีกับตัวเด็ก) 
การเตรียมการรณรงค 
  ๑.๑ สํารวจกลุมเปาหมายท่ีจะคัดกรองพัฒนาการ โดยการคํานวณจาก ๔๓ แฟม 
  เด็กอายุ ๙ เดือน  คือเด็กท่ีเกิดระหวางวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ๘  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  เด็กอายุ ๑๘ เดือน คือเด็กท่ีเกิดระหวางวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๘  มกราคม ๒๕๕๘ 
  เด็กอายุ ๓๐ เดือน คือเด็กท่ีเกิดระหวางวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๘  มกราคม ๒๕๕๗ 
  เด็กอายุ ๔๒ เดือน คือเด็กท่ีเกิดระหวางวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๘  มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๑.๒ ประชาสัมพันธแจงขาว 
 ๑.๓ นําเสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 ๑.๔ ชี้แจงผูรับผิดชอบงานทุกระดับ  
 ๑.๕ ทุกอําเภอจัดทําแผนรณรงค 
 ๑.๖ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังรณรงค โดยทีม  CPM  จังหวัด/อําเภอ 
 ๑.๗ บันทึกขอมูลใน  Special pp  ระบบ HDC  ทุกวัน 
 ๑.๘ จัดทําทะเบียนรายชื่อเด็กสงสัยลาชา/ลาชา ทุกราย 
 ๒. การจัดการเด็กพัฒนาการสงสัยลาชาท่ีขาดการติดตาม  ดําเนินการดังนี้ 
 ๒.๑ มีทะเบียนติดตามเด็กท่ีสงสัยลาชา 
 ๒.๒ กําหนด Case  manager ติดตามทุกระดับ และเครือขายในพ้ืนท่ี อสม./ผดด. ในการ
ติดตามสงตอ 
 ๒.๓ ใชกลไก MCH  Board ระดับจังหวัด  อําเภอ  เขต 
 ๒.๔ จัดทําระบบสงตอขอมูลเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยลาชา/ลาชา ระดับจังหวัด  อําเภอ  เขต 
และติดตามเด็กท่ีติดตามไมได  (ใช Line คณะอนุกรรมการเด็ก) 
 ๒.๕ จัดทําระบบสงตอเด็กกลุมเสี่ยง  จาก หองคลอด(LR) หองอภิบาลทารกแรกเกิด(NICU)  
PP ใหเวชกรรม/คลินิก WCC และ สสอ. สงตอ รพ สต. ติดตามเด็กพรอมทําทะเบียน 
 ๓. จะมีการสุมประเมินพัฒนาการเด็กกลุมอายุ ๔๒ เดือน โดย CPM ระดับจังหวัด ในเดือนมกราคม 
๒๕๖๐  โดยสุมประเมิน รอยละ ๓๐ ของกลุมเปาหมาย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ มีเรื่องแจงเพ่ือทราบดังนี้  
    ๔.๔.๑ สรุปผลการพิจารณาการยายขาราชการภายในจังหวัด รอบท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
        มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๔.๔.๑ การตัดโอนตําแหนง ของขาราชการภายในจังหวัด 
          นายสิทธิชัย  ชูประดิษฐ สาธารณสุขอําเภอควนขนุน ขอเปลี่ยนแปลงรายการตัดโอน
ตําแหนงของเจาหนาท่ีในอําเภอควนขนุน ท่ีไปปฏิบัติงานใน รพ.สต. ขอใหพิจารณาเปนการยายไปปฏิบัติงานใน 
รพ.สต. จํานวน ๓ ราย มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นางอารีรัตน รักษพันธ        ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
สวนราชการปจจุบัน(ตาม จ.๑๘) กลุมงานเวชปฏิบั ติ
ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน   
สวนราชการท่ีขอตัดโอนไป สอ.บานปากคลอง ต.มะกอกเหนือ  
สสอ.ควนขนุน    

  ๒.  นางพุทธวรรณ  บํารุงเสนา    ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
สวนราชการปจจุบัน(ตาม จ.๑๘) กลุมงานเวชปฏิบัต ิ
ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน   

    สวนราชการท่ีขอตัดโอนไป สอ.ตําบลปนแต ต.ปนแต  
   สสอ.ควนขนุน   

๓. นางสุดา  ศรีนวลเอียด         ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
สวนราชการปจจุบัน(ตาม จ.๑๘) กลุมงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน   

    สวนราชการท่ีขอตัดโอนไป สอ.บานแพรกหา ต.แพรกหา  
     สสอ.ควนขนุน 

  ประธาน: มอบหมายใหผูเก่ียวของดําเนินการตามรายชื่อขางตนโดยใหยายตามสวนราชท่ีขอตัด
โอนไป ใหเปนสวนราชการท่ีขอยายไป     
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
      

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     ไมมี 
   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
      ๕.๖.๑ นายจารึก  ปยวาจานสุรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง หารือการมอบ
อํานาจการกอหนี้ผูกพันของผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงปจจุบันไดมอบอํานาจการกอหนี้ผูกพันดวยเงินบํารุง ให
นายอําเภอ  เพ่ือความสะดวกและคลองตัว ขอใหจังหวัด ไดประสานงานการมอบอํานาจกอหนี้ผูกพันเงินบํารุงให
สาธารณสุขอําเภอ จะไดหรือไม    
 ประธาน : มอบนายสุนทร คงทองสังข ดําเนินการตอไป โดยใหสาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุงให
ดําเนินการจัดทําหนังสือเพ่ือพิจารณาตามลําดับตอไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

   ๕.๖.๒ นายบุญช ู คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน  สอบถามการสงผลงานเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ในตําแหนงพยาบาล และนักวิชาการสารณสุข มีความลาชา เกือบ ๒ ป แลว 

 ประธาน :มอบหมายใหนายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล ดําเนินการตอไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
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     ๕.๖.๒ นายประภาส สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน หารือเรื่องการสละสิทธิ์ใน
ตําแหนง ผอ.รพ.สต. โดยผูท่ีมีความประสงคจะสละสิทธิ์ควรดําเนินการอยางไร 
 ประธาน : มอบหมายใหนายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล ดําเนินการ
เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสม โดยทางจังหวัดพัทลุงจัดทําหนังสือสอบถาม แจงใหผูเก่ียวของท่ีมีความประสงคจะ
สลับตําแหนงใหจัดทําหนังสือตามลําดับตอไป  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

   ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
    ๔.๗.๑.๑ รายงานสถานการณโรค จังหวัดพัทลุง โดยนายเฉลมิชัย แปนนอย  

๑) ผูปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดพัทลุง มกราคม - พฤษภาคม  
พ.ศ.2559  

 
ลําดับ 

 
โรคในขายเฝาระวัง รง.506 

ณ 30 พฤษภาคม 2559 อําเภอ 
ท่ีมีอัตราปวย 

(ตอแสน) สูงสุด 
จํานวน 
(ราย) 

อัตราปวย 
(ตอแสน) 

1. อุจจาระรวง (Diarrhea) 3,692 701.04 กงหรา (1,009.43) 

2. ปอดบวม (Pneumonia) 460  87.34 เขาชัยสน (159.90) 

3. ตาแดง (H.conjunctivitis) 380  72.15  กงหรา (237.02) 

4. โรคสุกใส (Chickenpox) 295  56.01  ปาพะยอม (153.57) 

5. ไขหวัดใหญ (Influenza) 210   39.87  ควนขนุน (107.63) 

6. โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (S.T.D., total) 159  30.19  ปาพะยอม (54.03) 

7. ไขเลือดอก (Dengue fever, DHF, DSS) 127  24.11 ตะโหมด (51.74) 

8. มือ เทา ปาก (Hand, food, and mouth 
disease) 

114  21.65  เขาชัยสน (48.86) 

9. อาหารเปนพิษ (Food poisoning)  89   16.90 ศรีนครินทร (56.43) 

10. สครับไทฟส (Scrub Typhus)  65   12.34  บางแกว (75.28) 
     # มีจํานวนผูปวยสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง เดือน พฤษภาคม 2559 
     ท่ีมา : รายงาน 506 ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559; จํานวนประชากรกลางปจังหวัดพัทลุง  
ป 2558 = 526,648 คน 
  ๒) สถานการณโรคไขเลือดออก ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 จังหวัดพัทลุงมีอัตราปวยดวยไขเลือดออก 24.11 ตอประชากรแสนคน อยูอันดับ ๔ เขต อําเภอท่ีมี
อัตราปวยมากท่ีสุด คืออําเภอตะโหมด(๕๑.๔๑) รองลงมาเมืองพัทลุง(๓๓.๕๐) และกงหรา(๓๐.๖๗) ตามลําดับ  
 ชวงอายุท่ีมีอัตราปวยมากท่ีสุดคือ ชวงอายุ ๑๕-๒๕ ป คิดเปนรอยละ ๒๗.๕๖ รองลงมาคือ ชวงอายุ 
๕-๙ ป คิดเปนรอยละ ๑๘.๑๑ และ ชวงอายุ ๑๐-๑๔ ป ตามลําดับ   
 เม่ือเปรียบเทียบจํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออกรวม (26,27,66) จําแนกรายเดือน จ.พัทลุง 
เปรียบเทียบขอมูลป 2559 กับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง มีคาต่ํากวาคามัธยฐาน 5 ป  
 ตําบลท่ีมีการกระจายผูปวยโรคไขเลือดออก จ.พัทลุง (1-30 พฤษภาคม 2559) ตําบลท่ีมีอัตรา
ปวยมากท่ีสุดคือ ตําบลนาทอม รองลงมาคือ อําเภอเมืองพัทลุง คิดเปนอัตราปวย 42.22 ตอแสนประชากร 
ตําบลอางทอง อําเภอศรีนครินทร คิดเปนอัตราปวย 22.64 ตอแสนประชากร ตําบลรมเมือง อําเภอเมืองพัทลุง
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คิดเปนอัตราปวย 19.05 ตอแสนประชากร ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุนคิดเปนอัตราปวย 16.12 ตอแสน
ประชากร ตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหราคิดเปนอัตราปวย 15.05 ตอแสนประชากร ตําบลตะโหมดอําเภอตะ
โหมดคิดเปนอัตราปวย 9.65 ตอแสนประชากร และตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด คิดเปนอัตราปวย 7.76 ตอ
แสนประชากร ตามลําดับ 
 ๒) สถานการณโรคมือ เทา ปาก จังหวัดพัทลุง (ณ 30 พฤษภาคม 2559) มีจํานวนผูปวย  
114 ราย อัตราปวย 21.65 ตอแสน อําเภอท่ีมีอัตราปวยมากท่ีสุด คืออําเภอเขาชัยสน(๔๘.๘๖) รองลงมาคือ 
อําเภอปาพะยอม(๓๖.๕๐) และอําเภอปากพะยูน(๒๓.๓๙) ตามลําดับ ชวงอายุท่ีมีอัตราปวยมากท่ีสุดคือ ชวงอายุ 
๐-๔ ป คิดเปนรอยละ 92.04 รองลงมาคือ ชวงอายุ ๕-๙ ป คิดเปนรอยละ 7.96 ตามลําดับ 
ประธาน : เนนย้ําการคนควาหาความรูเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกทาน  ในการควบคุมปองกันโรค และการเฝาระวัง
โรคไวรัสซิกา(Zika virus)  (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ี
ประชุมมีดังนี้ 
    ๔.๗.๒.๑ แนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙  
 คปสอ.สวนใหญสงขอมูล HDC อําเภอท่ีดําเนินการไดดีข้ึนรวม ๔ สัปดาห คือ ปาบอน ปาพะยอม 
และบางแกวและขอใหทุกอําเภอติดตามการสงขอมูล ๔๓ แฟม อยางตอเนื่องดวย(รายละเอียดตามเอกสารวาระ
การประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๔.๗.๒.๒ ตรวจสอบการบันทึกขอมูลเบื้องตน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ทรัพยากรสุขภาพ โดยมีการบันทึกขอมูลครบถวนแลว 

ขอความรวมมือเก่ียวของติดตามใหกรอกขอมูลใหเปนปจจุบันและครบถวน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๔.๗.๒.๓ แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจําป ๒๕๕๙ รอบท่ี ๒ 

วัน เดือน ป คปสอ. สถานท่ี ทีมนิเทศฯ ป ๕๙ หมายเหตุ 

๒๑ ก.ค. ๕๙ เมือง  สสอ.เมือง ทีม ๑ (นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย)  

 ตะโหมด  รพ.ตะโหมด ทีม ๒ (นางสวาท  รามทิพย)  

 ศรีบรรพต รพ.ศรีบรรพต ทีม ๓ (นายสนุทร  คงทองสังข)  

๒๒ ก.ค. ๕๙ กงหรา  สสอ.กงหรา ทีม ๑  

 ปากพะยูน  รพ.ปากพะยูน ทีม ๒  

 ปาพะยอม  รพ.ปาพะยอม ทีม ๓  

๒๖ ก.ค. ๕๙ ปาบอน  รพ.ปาบอน ทีม ๑  

 บางแกว  รพ.บางแกว ทีม ๓  

๒๗ ก.ค. ๕๙ เขาชัยสน  รพ.เขาชัยสน ทีม ๑  

 ศรีนครนิทร  สสอ.ศรีนครินทร ทีม ๒  

 ควนขนุน  รพ.ควนขนุน ทีม ๓  
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 โดยสรุป หาก คปสอ.มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการนิเทศงานผสมผสานขอใหสลับกับ คปสอ.อ่ืน
และให สสจ.พัทลุงทราบดวย และในสวนของการจัดอันดับ คปสอ.ใชขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ จํานวน  ๓๗  ตัวชี้วัด ในรอบ ๙ เดือน และผลงานเดนของแต คปสอ.(รายละเอียดตามเอกสารวาระการ
ประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
    ๔.๗.๒.๔ แผนการตรวจราชการ ประจาํป ๒๕๕๙ รอบท่ี ๒   
 กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2559 รอบท่ี 2 
จังหวัดพัทลุง ระหวางวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2559 และแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง (รายละเอียดตาม
เอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
   ๔.๗.๓ กลุมงานประกันสุขภาพโดยนางไพลิน ฆังครัตน  นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๔.๗.๓.๑ สถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๙   
  ผลการคํานวณระดับวิกฤติดานการเงินการคลัง (Risk Scoring) ของหนวยบริการ ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ พบวา มีปญหาวิกฤติรุนแรง (ระดับ 7)  จํานวน  2 แหง รพ.ตะโหมด และ รพ.ศรีบรรพต 
ซ่ึงจําเปนตองตระหนัก และระวังตอเนื่อง เนนการบริหารจัดการระบบบัญชีและตนทุนบริการท่ีมีความเปนไปได
ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการแกปญหาวิกฤติการเงินการคลัง ระดับ ๕ คือ รพ.ศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
ระดับ ๔ คือ รพ.เขาชัยสน รพ.ควนขนุน รพ.ปาบอน รพ.บางแกว และรพ.ปาพะยอม  ระดบั ๑ คือ รพ.พัทลุง 
และ รพ.กงหรา และหนวยบริการท่ีอยูระดับ ๐ คือโรงพยาบาลปากพะยูน (รายละเอียดตามเอกสารวาระการ
ประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๔.๗.๓.๒ การตรวจสอบการใชจายเงินกองทุน สปสช.สาขาจังหวัด/หนวย
บริการของ สตง.  
 ขอใหหนวยบริการและผูเก่ียวของ เตรียมความพรอม รับการตรวจสอบ ฯ ในชวงวันท่ี ๓ – ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ และขอความรวมมือในการจัดเตรียมหองประชุม และรถยนต และสื่ออุปกรณตาง ๆ ดวย 
(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๔.๗.๔ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ 
นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
     ๔.๗.๔.๑ ผลการประเมินงานเภสัชประถมภูมิ จังหวัดพัทลุง ประจําป ๒๕๕๙  
 ผลการประเมิน ผานเกณฑ สวนใหญ รอยละ ๘๐ ฝากโรงพยาบาลพัทลุงใหดําเนินการใหเภสัชตรวจ
เยี่ยม รพ.สต ตามหลักเกณฑ และเนนย้ําสถานท่ีเก็บยาโดยควบคุมใหเปนไปตามหลักเกณฑดวย ในการเยี่ยม รพ.
สต.ใหจัดทํารายงานดวย และคืนขอมูลสูชุมชนดวย (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๔.๗.๕ กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยนายมานพ  รามทอง นําเสนอรายละเอียดดังนี้
     ๔.๗.๕.๑ การประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน/เทศบาล   
 มีการประเมินผลใน ๙ หมวด โดยการรับรองจะมีอายุ ๓ ป (รายละเอียดตามเอกสารวาระการ
ประชุม) 
 ประธาน : เนนย้ําใหดําเนินการตามระเอียดหนังสือท่ีแจงไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



-๑๑- 

๔.๗.๖ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที  นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
     ๔.๗.๖.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ของ รพช. รพท.และ สสอ. ณ วันท่ี 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สวนใหญทุกหนวยงานก็เบิกจายเปนไปตามแผนท่ีวางไว ประกอบกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไดจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมเติมงวดท่ี ๒ ใหกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง จึงทําให
ยอดรอยละของการเบิกจายลดลง  จึงขอให สสอ.ทุกแหง เรงรัดเบิกจายใหเปนไปตามแผนดวย สวนงบ อสม.
ของ สสอ. แหงละ ๕,๕๐๐ บาท ยังไมไดเบิกจายขอใหรีบดําเนินการดวย สําหรับงบยาเสพติดของโรงพยาบาล
สวนใหญก็เบิกจายเกือบหมดแลว สวนงบอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง รพช.รพท. ก็ยังไมไดเบิกจาย รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมระเบียบวาระการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
                     

    ๔.๗.๙ กลุมงานนิติการ โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๔.๗.๙.๑ การออกเสียงลงประชามติเก่ียวกับรางรัฐธรรมนูญ เพ่ือนําขอความใน

รัฐธรรมนูญวามีอะไรบาง โดยมีการอบรม ข และ ครู ค ตามลําดับ การจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาจะให
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ   ประเด็นดังตอไปนี้  
 1. ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
....ท้ังฉบับ 

2. ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบประเด็นเพ่ิมเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ "ทาน
เห็นชอบหรือไมวา เพ่ือใหการปฏิรูปประเทศเกิดความตอเนื่องตามแผนยุทธศาสตรชาติ สมควรกําหนดไวในบท
เฉพาะกาลวา ในระหวาง 5 ปแรกนับแตวันท่ีมีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภาเปน
ผูพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี 

๓. ขอใหทุกทานไดทําความเขาใจกับเนื้อหารัฐธรรมนูญ เพราะมีเรื่องใหมหลายเรื่อง เชน 
  ๓.๑ หลักเกณฑการใชสิทธิและเสรีภาพไวชัดเจนวา บุคคลและชุมชนตองไมใช

สิทธิและเสรีภาพของตนเกินขอบเขต กลาวคือการใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ตอง ... (1) ไมกระทบกระเทือนหรือเปน
อันตรายตอความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 2) ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยของ
สังคมและประชาชน และ (3) ไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

  ๓.๒. ระบบเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร(สส.) กาบัตรเดียว สส. เขต 350 
คนและสส. บัญชีรายชื่อ 150 คน รวม 500 คน มีวาระ 4 ป เลือกตั้งโดยตรงและลับ ผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาคูหากา
บัตรเดียว ไดท้ัง สส. เขต และ สส.บัญชีรายชื่อ 

  ๓.๓ ระบบเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา(สว.) มีจํานวน 200 คน ใหมาจากการ
เลือกกันเองของประชาชนพลเมืองผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือมีสถานะตาง ๆ เชน ผูพิการ 
ฯลฯ หรือเคยทํางานในดานตาง ๆ จากทุกภาคสวนท่ีหลากหลายของสังคม (All walks of life) 

  ๓.๔. ท่ีมา นายกรัฐมนตรี ในการหาเสียง พรรคตองแจงชื่อผูท่ีพรรคจะเสนอ
เปนนายกรัฐมนตรี ตอ กกต. ดวย พรรคละไมเกิน 3 รายชื่อ และในการหาเสียง ตองประกาศใหประชาชนทราบ
รายชื่อดังกลาวดวย  

๔.ใหหนวยงานราชการ เปนชองทางในการสื่อเนื้อหารัฐธรรมนูญ วามีอยางไรบาง 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๑๐ กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละมาย ชุมพาที นําเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 
    ๔.๗.๑๐.๑ แนวทางการจายงบ PPA  ตามรายละเอียดการดําเนินตามกิจกรรม
โครงการ มีการบันทึกกิจกรรมการใหบริการ แลวทําหลักฐานขอเบิกเงิน มีการวัดเชิงกระบวนในแตละกิจกรรม ขอ
แตละ คปสอ.วางแผนการดําเนินการตามรายละเอียดหนังสือท่ีไดแจงไปแลว และการติดตามนิเทศงานการตรวจ



-๑๒- 

ราชการ ในประเด็นของการดําเนินงาน DHS ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการ
ประชุม) 
 นายสุนทร คงทองสังข เพ่ิมเติม ในการคืนงบประมาณท่ีสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
จํานวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท ในโครงการรวมพลัง อสม. สรางความรวมมือ พิชิตไขเลือดออก โครงการรวมพลังเฝา
ระวังปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในชุมชน และกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการขอมูลตามโปรแกรม
ฐานขอมูลงานสุขภาพภาคประชาชน ขอใหรีบดําเนินการดวย 
 นางอารีย ชูแกว ชี้แจงเพ่ิมเติม  ในการคืนงบประมาณท่ีสนับสนุนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
จํานวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท ในโครงการรวมพลัง อสม. สรางความรวมมือ พิชิตไขเลือดออก โครงการรวมพลังเฝา
ระวังปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในชุมชน ไดดําเนินการคืนเงินตามบันทึกขอความเรียบรอยแลว และ
กิจกรรมการสนบัสนุนการจัดการขอมูลตามโปรแกรมฐานขอมูลงานสุขภาพภาคประชาชน แจงใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นี้  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑.  ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ นายสุพล ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
๖.๑.๑  การพิจารณาขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวของ

แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานบริหารท่ัวไป) 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 นายบุญชู คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน ประธาน คปสอ.เขาชัยสน ขอขอบคุณประธานและ
คณะกรรมการทุกทาน ท่ีเดินทางมารวมประชุม ณ โรงพยาบาลเขาชัยสน ในครั้งนี้     
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น. 

 
 
              สุ 
                                            
 

 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 

  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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