
  รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 
วันศุกร ท่ี ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

 ณ หองประชุมโรงพยาบาลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม  จังหวัดพัทลุง 
 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

๑. นายธนิศ  เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
๓. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) 
๔. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
๕. นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
๗. นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
๘. นายโมทย  ฝอยทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน,โรงพยาบาลศรีบรรพต 
๙. นายสุพัตรา รักเกตุ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน 

๑๐. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว 

๑๑. นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๑๒. นายสุธีรวิทย สุขนวล ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
๑๓. นายจารกึ ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง 
๑๔. นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอกงหรา 
๑๕. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน 
๑๖. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอตะโหมด 
๑๗. นายสมนึก  จันทรเหมือน รก.สาธารณสุขอําเภอควนขนุน 
๑๘. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน 
๑๙. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต 
๒๐. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน 
๒๑. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว 
๒๒. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร  
๒๓. นายวสันติ ์ ยังสังข สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม 
๒๔. นางกริษฐา รักประสูติ หัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงท่ี ๕ อ.เมือง 
๒๕. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
๒๖. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
๒๗. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
๒๘. นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๒๙. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๓๐. นางชนิฎาภรณ สอนสังข แทน หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๓๑. นางอารีย ชูแกว  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๓๒. นางละมาย ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๓๓. นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
๓๔. นายมานพ  รามทอง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๓๕. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานนิติการ 
๓๖. นายเฉลิมชัย แปนนอย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๗. นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓๘. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร จนัทรตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.

พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง ติดราชการ 

๔. นายเสริม  บัวทอง แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรค ติดราชการ 

๕. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมือง
พัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. นางสาวเมตตา กําลังล้ําเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๒. นายสานิตย เพชรสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๓. นางพิมลพรรณ สุวรรณลิขิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
๔. นางอรสา ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
๕. นายเอกพงศ กองพงศธร นักจัดการท่ัวไปชํานาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 

       กอนระเบียบวาระการประชุม 
๑. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒. ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมฉายพระบรมรูป 
๓. คปสอ.ปาพะยอม อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ดังนี้  
  "...การรักษาความสมบูรณแข็งแรง เปนปจจัยของเศรษฐกิจท่ีดีและสังคมท่ีม่ันคง เพราะรางกายท่ีแข็งแรง

จะอํานวยผล ใหสุขภาพจิตใจสมบูรณ และเม่ือมีสุขภาพสมบูรณ ดีพรอมท้ังรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทํา

ประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองไดเต็มท่ี..." 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ อาคารใหม สวนอัมพร   วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ 

๔. เปดบรรเลงเพลง จําข้ึนใจ และเพลงเทิดพระบิดา 
๕.  มอบโลรางวัล อําเภอท่ีผานการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ระดับเขตจํานวน ๑๑ อําเภอ 
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ดวยเขตสุขภาพท่ี ๑๒ ไดแตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตเพ่ือประเมินอําเภอท่ีมีการดําเนินงานคลินิก
NCD คุณภาพ โดยมีการประเมินดังกลาวตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ผลการประเมิน จังหวัดพัทลุง ผาน
เกณฑการประเมิน ท้ัง ๑๑ แหง ผลการประเมิน ปรากฏดังนี้ 
อําเภอท่ีผานเกณฑ ระดับดี  ไดแก        อําเภอศรีบรรพต 
อําเภอท่ีผานเกณฑ ระดับดีมาก ไดแก    อําเภอบางแกว 
  อําเภอปาบอน 
  อําเภอตะโหมด 
  อําเภอเขาชัยสน 
  อําเภอควนขนุน 
อําเภอท่ีผานเกณฑ ระดับดีเยี่ยม ไดแก   อําเภอปาพะยอม 
  อําเภอศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
  อําเภอปากพะยูน 
  อําเภอกงหรา 

๖. มอบโลรางวลัอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง แบบยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอ ป ๒๕๕๙ 
   ระดับจังหวัด : โลการผานเกณฑ “การบริหารจัดการขับเคลื่อนอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งแบบยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอป ๒๕๕๙” จังหวัดพัทลุงผานเกณฑ ระดับดีมาก 
   ระดับอําเภอ : โลรางวัลอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง แบบยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพ
อําเภอ ป ๒๕๕๙    
    อําเภอปากพะยูน  ผานเกณฑระดับดี 
    อําเภอกงหรา  ผานเกณฑระดับดี 
       รางวัลอําเภอท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(Best Practice)       ดานการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง  
       ประจาํป ๒๕๕๙ 
    อําเภอควนขนุน  ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 

๗.  มอบเกียรติบัตร ผลการประเมินมาตรฐาน SRRT ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ของจังหวัดพัทลุง 

    ทีม SRRT จังหวัดพัทลุง   ผานเกณฑระดับดี 
    ทีม SRRT อําเภอศรีนครินทร  ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
    ทีม SRRT อําเภอปาพะยอม ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
    ทีม SRRT อําเภอบางแกว  ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 

๘.  มอบโลรางวัลชมเชยรายงานการสอบสวนโรคการบาดเจ็บทางถนน กรณีรถตูสาธารณะประสบ

อุบัติเหตุ อําเภอควนขนุน   

    ทีม SRRT อําเภอควนขนุน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  นายธนิศ เสริมแกว  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประธานในท่ีประชุมมีเรื่องแจงท่ีประชุม
ทราบ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ขอขอบคุณ คปสอ.ปาพะยอม เอ้ือเฟอสถานท่ี ในการจัดประชุม กวป.การประชุมกลุมยอย
หัวหนาฝายใน สสจ.พัทลุง ซ่ึงกลุมยอยสาธารณสุขอําเภอ และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนตอนเท่ียง ไมไดมี
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การประชุมในวันนี้ กรณีติดภารกิจ ขอใหสงตัวแทนในการประชุม และในกรณีท่ีประชุม ไมมาประชุมมากกวา 5 
คน ใหงดประชุมกลุมยอย   
  ๑.๑.๒ ขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทาน ท่ีเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 
    ๑) วันครบรอบวันคลายวันสถาปนา กระทรวงสาธารณสุข วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙     
    2) วันท่ี 18 พฤศจกิายน ๒๕๕๙ บุคลากรสาธารณสุขรวมกันบริจาคโลหิต 
       3) วันท่ี 23 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วันปลูกตนไม อําเภอศรีนครินทร โดยมีทีมอนามัย
สิ่งแวดลอม ทีมงานอําเภอศรีนครินทร  
    4) วันท่ี 28 - 29 พฤศจิกายน ๒๕๕๙การปฏิบัติธรรม โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
อําเภอควนขนุน เขารวมกิจกรรม วันแรกมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 44 คน วันท่ี ๒ จํานวน 51 คน  สสจ.พัทลุง 
จํานวน 30 คน  และ คปสอ.ควนขนุน จํานวน 37 คน  โดยมอบหมายให งานธุรการ สรุปเปนการเลาเรื่อง ให
นาสนใจ พรอมบรรยายรูปภาพ 
  ๑.๑.๓ นโยบายขอความรวมมือหนวยงานทุกหนวยงานชวยเหลือเกษตรกรในการขายขาว โดยให
หนวยงาน สสจ.พัทลุง สสอ.และ รพ. ทุกแหง เอ้ือเฟอสถานท่ีในการขายขาว พรอมกับรายงานผลการดําเนินงาน 
ขอความรวมมือผูเก่ียวของดวย  
  ๑.๑.๔ การออกกําลังกายตามนโยบายทานนายกรัฐมนตรี โดยการออกกําลังกายทุกวัน พุธ รูปแบบ
การออกกําลังกาย แลวแตท่ีจะกําหนด โดยออกกําลังกายดวยความสมัครใจ ขอความรวมมือผูเก่ียวของทุกทาน
ดวย   
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด ประธานมอบหมายให นายดุษฎี  คงตระกูล
ทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) ประชุมแทนมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.๒.๑  การจัดกิจกรรม “ชาวพัทลุงรําลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟา ปวงประชาอาลัย” 
ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดพัทลุง  
  ๑.๒.๒  การติดตามการเบิกจายงบประมาณ ในกรณีมากกวา ๒ ลานบาท ขอใหดําเนินการจัดทํา
สัญญาและงบประมาณท่ีต่ํากวา 2 ลานไดชี้แจงในประชุมหัวหนาสวนราชการแลว   
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ หองประชุมโนรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงพยาบาลพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุงฝาย
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๑๔ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/
๒๐๓ .๑๕๗ .๒๒๙ .๑๑/intranet/intranet.php และhttp://๒๐๓ .๑๕๗ .๒๒๙ .๑๘/pphoboard/index.php 
เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบหรือเสนอแกไขตอไป 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 
   ๓.๑  ประธานแจงเรื่องสืบเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) การสรรหา ตําแหนง ผอ.รพ.สต. ท่ีวางลง ไดดําเนินการไปแลว 2 ตําแหนง คือ  
ผอ.รพ.สต.ปรางหมู  และ ผอ.รพ.สต.หานโพธิ์ ยังเหลืออีก 2 ตําแหนง ผอ.รพ.สต.ควนมะพราว และ ผอ.รพ.สต. 

หัวถนน  สสจ.พัทลุง ดําเนินการทําหนังสือแจงเขตไปแลว เนื่องจากตองเปลี่ยนตําแหนงท่ีมีอยูเดิม 
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  3.2 การเยี่ยมเยียนของ นพ.สสจ.พัทลุง จํานวน 124 แหง มีความปลื่มปติยินดีเปนอยางดี  
ไดรับรูปญหา ของพ้ืนท่ี พบวา ความสวยงาม ความกาวหนา ไมเทาเทียมกัน 
  3.3 การจัดคณะทํางาน เก่ียวกับงานบริหางานบุคคล  
  ๓.๔ การดําเนินการสํารวจและเพ่ือแกไขปญหา  รพ.สต.ทุกท่ีเปนท่ีราชพัสดุและสิ่งกอสรางท่ียัง
ไมรื้อถอน ท้ังหมดใน ป ๒๕60  โดยมอบหมายให นางสุนิตย  บัวบาน ดําเนินการ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

   ไมมี 

  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) มีเรื่องแจง
ดังนี้คือ   

   การจัดกิจกรรมโครงการ 3 ลาน 3 ป ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีการปนจักรยาน 
เริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 06.00 - 07.05  ตามเสนทางลําปา แลวยอนกลับปนมาเสนทางเดิม เสนชัยบริเวณ
หนาศาลาจังหวัด เปาหมาย 200 คัน ขอความรวมมือทุกทานเขากิจกรรมดวย   
 ประธาน : ตองการสรางกระแสการเลิกสูบหรี่       
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
     ๔.๔.๑ ขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานในการรวมกิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม(ปลูกตนไม) 
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตาง ๆ อยางดียิ่ง ดังนี้ 
     ๑) ศูนยเพาะกลาตนไมท่ี ๑๓ จังหวัดพัทลุง 
     ๒) โครงการหมูบานรักษปาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง 
     ๓) ทัณฑสถานเปดบานนาวง 
     ๔) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพัทลุง จํากัด สนับสนุนทุน 10,000 บาท 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
    4.4.๒ ชาวพัทลุงรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันท่ี ๒๑ 
ธันวาคม  ๒๕๕๙ ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดพัทลุง เริ่ม เวลา 16.00 น. เตรียมเทียนไข สีขาว สี เหลือง มี
การกําหนดจุดตาง ๆ ไว ในการจัดงาน โดยผูมารวมกิจกรรม ณ จุด M1 คืออําเภอควนขนุน อําเภอปาพะยอม 
และอําเภอศรีบรรพต  จุด M2 คืออําเภอบางแกว อําเภอปาบอน อําเภอตะโหมด อําเภอปากพะยูน  จดุ M3 คือ 
อําเภอกงหรา และอําเภอศรีนครินทร  จุด M 4 คืออําเภอเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุงอําเภอเขาชัยสน และ
เจาหนาท่ีทุกหนวยงาน  เปาหมาย ประมาณ 35,000 คน และมีเปาหมายนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 
9,000 กวาคน มีการเตรียมความพรอมหองสุขา  สถานท่ีจอดของแตละอําเภอ โดยมีการประมาณการมวลชน 
หมูบานละ 50 คน  จุดวางอาหาร 200 กวาจุด ซ่ึงเปนประวัติศาสตรของจังหวัดพัทลุง ขอความรวมมือทุกทาน
ดวย  
 ประธาน : เจาหนาท่ีสาธารณสุข มีภารกิจ 3 สวน ถือวาเปนโอกาสท่ีดีในการแสดงความรําลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกทานใหถึอวาเปนหนาท่ี มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 สวนท่ี ๑  อาหารผูประกอบรานยา ประกอบรานอาหาร  มอบนางสวาท รามทิพย 
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 สวนท่ี 2  กําหนดหนวยปฐมพยาบาล จาํนวน 4 ทีม หัวหนาตองเปนแพทย  
  จุดท่ี 1 ผูรับผิดชอบคือ โรงพยาบาลพัทลุง 
  จุดท่ี 2 ผูรับผิดชอบคือ โรงพยาบาลควนขนุน 
  จุดท่ี 3 ผูรับผิดชอบคือ โรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) 
  จุดท่ี 4 ผูรับผิดชอบคือ อําเภอเมืองพัทลุง มีนายดุษฎี คงตระกูลทรัพย เปนหัวหนาทีม 
  สวนท่ี 3 หนวยปฐมพยาบาลเคลื่อนท่ีเร็วอยางนอย 20 หนวย โดยกําหนดประชุมหนวยปฐมพยาบาลใน
วันท่ี 8 ธันวาคม 2559  เวลา 15.00 น ขอเชิญผูเก่ียวของทุกทาน กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริรการ  
และกลุมงานสงเสริมสุขภาพ  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๔.๔.๓ รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองการยาย(บันทึกการประชุมโดยกลุมงาน
ทรัพยากรบุคคล)  
  นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน นําเสนอในท่ีประชุม ขอใหทบทวน 
อนุกรรมการพิจารณาการยายของสํานักงานสาธารสุขจังหวัดพัทลุง 
  ประธาน : ใหท่ีประชุมโดยคณะกรรมการทุกทานรวมโหวตโดยการยกมือ มติคือ ใหทบทวน
อนุกรรมการพิจารณาการยายของสํานักงานสาธารสุขจังหวัดพัทลุง ใหม โดยใหมีสาธารณสุขอําเภอและ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ท่ีมีบุคลากรในสังกัดขอยาย ใหเปนอนุกรรมการฯ เขารวมประชุมดวย โดยมอบหมายให 
นายสมชาย ธีรศานธิพงศ ยกรางอนุกรรมการพิจารณาการยายของสํานักงานสาธารสุขจังหวัดพัทลุง นําเสนอในท่ี
ประชุมครั้งตอไป 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
     

   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     ๔.๕.๑ นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา นําแผนความเหมาะสม 
ของงบลงทุน ท่ีกําหนดไวใน รางแผน 5 ป ไวเรียบรอยแลว ซ่ึงการของบประมาณในการจัดสรรครุภัณฑ
ยานพาหนะ รถยนตของโรงพยาบาลกงหรา โดนตัดจากบัญชีการจัดสรร มติเดิมมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องอัตรา
ซาวน แบบขาวดํา เปลี่ยนเปนแบบส ี  
  นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ชี้แจงท่ีประชุม กระบวนการ 
จัดทําคําของบลงทุนป 61 – 65 โดยมีการเสนอขอมูลเขาไประดับเขต มีความตองการในการของบประมาณมาก 
จึงไดมีการแบงกลุมหนวยบริการ เปน รพช.และ รพ.สต. การปรับของบประมาณ ในป 61 และสวนท่ีไมไดมีการ
จัดสรรงบประมาณใน ป 60 งบประมาณของจังหวัดพัทลุงไดรับการจัดสรรจํานวน  92 ลานบาท โดยมีการขอ
งบประมาณไปจํานวนกวา  100 ลานบาท และตัดงบประมาณใหเหลือ 95 ลานบาท ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดการ
สนับสนุนจากเขตจํานวน  8 ลานบาท ซ่ึงเหตุผลของ ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตของโรงพยาบาลกงหราโดนตัด
จากบัญชีการจัดสรร นั้น เนื่องจากมีการพิจารณาของความจําเปนเรงดวนของ ครุภัณฑดานการแพทย นํามา
พิจารณา จัดสรรงบประมาณลําดับตน  
  ประธาน: ชี้แจง มีความเก่ียวเนื่องกับงบประมาณท่ีมีวงเงินไมเพียงพอดวย และหากทานผูตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขาเยี่ยมเยียน รพ.กงหรา ใหนําเสนอในการของบประมาน(งบคาเสื่อม) ดวย 
  นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) ขอรับในหลักการไว โดย
ใหบรรจุแผนใหม ครุภัณฑยานพาหนะ รถยนตของโรงพยาบาลกงหรา 
  มติท่ีประชุม รับทราบ   
    ๔.๕.๒ นายพิพัฒน  พิพัฒนรัตนเสรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน นําเสนอขอ
อนุมัติจาง ลูกจางชั่วคราว  
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  ประธาน : ชี้แจง ใหรอการกําหนดคา FTE2 ประกาศ ซ่ึงในขอกําหนด คา FTE เกิน 80 ใหขอ
จากเขตสุขภาพท่ี 12 คา FTE เกิน 100 ใหขอจากกระทรวงสาธารณสุข  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๔.๕.๓ นายกวิน  กลับคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา นําเสนอ ขอจางลูกจาง เพ่ือ
ทดแทน นักกายภาพบําบัด ท่ีลาออกไป      
  นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล ชี้แจงในการดําเนินการ สรรหา 2 
ครั้งตอไป  มีการข้ึนบัญชี ไว 6 เดือน  
  ประธาน: หากไมมีการข้ึนบัญชี ใหดําเนินการ สรรหาไดเลย  
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
    

   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
    ๔.๖.๑ นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน มีเรื่องเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
     ๑) ความคืบหนาการสละสิทธิ์ตําแหนง ผอ.รพ.สต. กรณี ตําแหนง ผอ.รพ.สต.
บานควนเค่ียม  
   นายสมชาย  ธีรศานติพงศ หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล ชี้แจง ในกรณีตําแหนงระดับ
เดียวกันไมจําเปนสรรหา ขออนุญาตตรวจสอบอีกครั้ง ขอใหทําเรื่องมา โดยยังไมประกาศรับสมัคร  
   ประธาน : ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในสัปดาหหนา  
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
     ๒) การมอบอํานาจผูวาราชการจังหวัดพัทลุง  
   ประธาน : ใหรอหนังสือมอบอํานาจ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
    ๔.๖.๑ นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร  ขอความรวมมือขอ รหัส 
Username and Password  ระดับจังหวัดในการบันทึกขอมูล  อสม.ระดับจังหวัด  เนื่องจาก รายชื่อ อสม ของ
อําเภอศรีนครินทร มี อสม. ๑ ราย ท่ีสงมาจังหวัด รายชื่อยังไมเขาระบบ 
    ประธาน : มอบหมายให นางละมาย ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
รับเรื่องไปดําเนินการ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 

   ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยเฉลิมชัย แปนนอยนําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
        ๑) รายงานสถานการณโรค จังหวัดพัทลุงท่ีประชุมมีดังนี้ 
      สถานการณโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทย (ขอมูลจากระบบรายงาน
การเฝาระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน 2559)  

พ้ืนท่ี จํานวนผูปวย 
อัตราปวย 

ตอประชากรแสนคน 
ตาย 

ลําดับ
ประเทศ 

ประเทศไทย 57,425 87.77 55  

ภาคใต 13,663 147.71 20 1 

เขต 12 9,675 198.84 18 1 

สงขลา 4,083 290.41 8 2 
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พ้ืนท่ี จํานวนผูปวย 
อัตราปวย 

ตอประชากรแสนคน 
ตาย 

ลําดับ
ประเทศ 

พัทลุง 
ปตตานี 
นราธิวาส 
ยะลา 
ตรัง 
สตูล 

1,189 
1,516 
1,262 
598 
702 
325 

227.97 
219.68 
162.01 
116.11 
109.73 
103.41 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

4 
5 
6 

15 
21 
23 

    มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue hemorrhagic fever 
: DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 57,425 ราย อัตราปวย 87.77 ตอประชากรแสนคน มี
รายงานผูปวยเสียชีวิต 55 ราย สําหรับในพ้ืนท่ี เขต 12 พบผูปวย 9,675 ราย อัตราปวย 198.84 ตอประชากร
แสนคน ผูปวยตาย 18 ราย (จังหวัดสงขลา = ๘, ตรัง = ๒, สตูล = ๒, นราธิวาส = ๒ ปตตานี = 1 ยะลา = ๒ 
และ พัทลุง = ๑) จังหวัดท่ีพบอัตราปวยสูงสุดคือ จังหวัดสงขลา อัตราปวย  290.41 ตอประชากรแสนคน 
(4,083 ราย) รองลงมา คือ จังหวัดพัทลุง 227.97 ตอประชากรแสนคน (1,189 ราย) จังหวัดปตตานี 219.68 
ตอประชากรแสนคน (1,516 ราย) จังหวัดนราธิวาส 162.01 ตอประชากรแสนคน (1,262) จังหวัดยะลา 
84.66 ตอประชากรแสนคน (436 ราย)  จังหวัดตรัง 109.73 ตอประชากรแสนคน (702 ราย) และจังหวัด
สตูล 103.41 ตอประชากรแสนคน (325 ราย)  
   สถานการณโรคไขเลือดออก จ.พัทลุง (1 ม.ค. – 2๙ พ.ย. 2559) พัทลุงมีผูปวย 
1,189 ราย อัตราปวย 225.8 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.08 (1 ม.ค. - 29 
พ.ย. 2559) ในภาพรวม อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกมีแนวโนมลดลง อําเภอท่ีมีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก
มากท่ีสุดคืออําเภอกงหรา คิดเปนอัตราปวย ๕๓๘.๒ ตอแสนประชากร รองลงมาคือ อําเภอตะโหมด คิดเปนอัตรา
ปวย ๕๐๗.๗ ตอแสนประชากร และอําเภอปาบอน คิดเปนอัตราปวย ๔๑๗.๗ ตอแสนประชากร 
   อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก จําแนกตามกลุมอายุ (1 ม.ค. – 2๙ พ.ย. 2559) พบวา
กลุมอายุ 10 – 14 ป มีอัตราปวยมากท่ีสุด ๗๗๗.๘ ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุมอายุ 5 – 9 ป ๕๐๖.๑ 
ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 15 – 24 ป ๔๓๓.๕ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 0 – 4 ป ๒๔๘.๙ ตอ
ประชากรแสนคนกลุมอายุ ๒5 – 34 ป ๒๑๐.๑ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 35 – 44 ป ๑๐๘.๓ ตอ
ประชากรแสนคน กลุมอายุ 45 – 54 ป ๘๘.๓ ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ 55 – 64 ป ๗๗.๑ ตอประชากร
แสนคน  และ กลุมอายุ 65  ปข้ึนไป ๒๖.๑ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 
 
   อัตราปวยโรคไขเลือดออก รายตําบล จ.พัทลุง (1 มกราคม - ๒๙ พฤศจิกายน 2559) 

ลําดับ อําเภอ ตําบล ประชากร จํานวนผูปวย อัตราปวยตอแสน 

1 ตะโหมด คลองใหญ 7,678 69 898.7 

2 กงหรา คลองเฉลิม 13,289 96 722.4 

3 กงหรา คลองทรายขาว 6,624 43 649.2 

4 ปาบอน ทุงนารี 9,869 62 628.2 

5 ปาบอน หนองธง 9,977 57 571.3 

6 ควนขนุน แหลมโตนด 4,912 25 509.0 
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ลําดับ อําเภอ ตําบล ประชากร จํานวนผูปวย อัตราปวยตอแสน 

7 ตะโหมด ตะโหมด 10,363 46 443.9 

8 ปากพะยูน หารเทา 9,954 41 411.9 

9 กงหรา สมหวงั 4,649 17 365.7 

10 เมืองพัทลุง ทาแค 7,702 28 363.5 

11 กงหรา ชะรัด 7,092 25 352.5 

12 ตะโหมด แมขรี 12,882 42 326.0 

13 ปาบอน โคกทราย 10,345 32 309.3 
  ตําบลท่ีมีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกมากกวา ๓๐๐ ตอแสนประชากร มีจํานวน ๑๓ ตําบล มีดังนี้ 
ตําบลคลองใหญ รองลงมาคือ ตําบลคลองเฉลิม ตําบลคลองทรายขาว ตําบลทุงนารี ตําบลหนองธง ตําบลแหลม
โตนด ตําบลตะโหมด ตําบลหารเทา ตําบลสมหวัง ตําบลทาแค ตําบลชะรัด ตําบลแมขรี และตําบลโคกทราย 
ตามลําดับ    
 ผูปวยโรคไขเลือดออก อําเภอกงหรา จ.พัทลุง (1 ม.ค. - 29 พ.ย. 2559) มีจํานวน 193 ราย  
คิดเปนอัตราปวย 538.17 ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบล
คลองเฉลิม และตําบลคลองทรายขาว มีอัตราปวยมากกวา ๔๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยโรคไขเลือดออก อําเภอตะโหมด จ.พัทลุง (1 ม.ค. - 2๙ พ.ย. 2559) มีจํานวน 157 ราย   
คิดเปนอัตราปวย 507.71 ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบล
คลองใหญ และตําบลตะโหมด มีอัตราปวยมากกวา ๔๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอปาบอน (1 ม.ค. ถึง 29 พ.ย. 2559) มีจํานวน 198 ราย คิดเปนอัตราปวย 
417.59  ตอแสนประชากร และอัตราปวยตาย คิดเปนรอยละ 0.51 ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนก
รายตําบล พบวา ตําบลทุงนารี และตําบลหนองธง มีอัตราปวยมากกวา ๔๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอเมืองพัทลุง (1 ม.ค. ถึง 29 พ.ย. 2559) มีจํานวน 233 ราย คิดเปนอัตรา
ปวย 185.82  ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลง เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบลทาแค มีอัตรา
ปวยมากกวา ๓๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอเขาชัยสน (1 ม.ค. ถึง 29 พ.ย. 2559) มีจํานวน 89 ราย คิดเปนอัตราปวย 
197.66  ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมลดลงเล็กนอย เม่ือจําแนกรายตําบล พบวา ตําบลเขาชัยสน 
และตําบลหานโพธิ์  มีอัตราปวยมากกวา ๒๐๐ ตอแสนประชากร 
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอควนขนุน (1 ม.ค. ถึง 29 พ.ย. 2559) มีจํานวน 114 ราย คิดเปนอัตราปวย 
134.83  ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  
 ผูปวยไขเลือดออก อําเภอบางแกว (1 ม.ค. ถึง 29 พ.ย. 2559) มีจํานวน 42 ราย คิดเปนอัตราปวย 
158.08  ตอแสนประชากร ซ่ึงอัตราปวยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  
  หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 วัน แยกเปนรายอําเภอมี
ดังนี้ อําเภอเขาชัยสน หมูท่ี ๓ และหมูท่ี ๑๒ คือ ตําบลจองถนน หมูท่ี ๓ และตําบลหานโพธิ์ หมูท่ี ๘ อําเภอเมือง
พัทลุง คือ ตําบลชัยบุรี  หมูท่ี ๑๓ ตําบลทาแค หมูท่ี ๘ ตําบลนาทอม หมูท่ี ๑ และตําบลพยาขัญ หมูท่ี ๕ อําเภอ
กงหรา คือ ตําบลคลองเฉลิม หมูท่ี ๓ และหมูท่ี ๑๑ อําเภอควนขนุน คือตําบลแหลมตะโหนด หมูท่ี ๖ อําเภอตะ
โหมด คือตําบลคลองใหญ หมูท่ี ๔ อําเภอบางแกว คือ ตําบลนาปะขอ หมูท่ี ๑๑ อําเภอปากพะยูน คือตําบลเกาะ
หมาก หมูท่ี ๑๑ และอําเภอปาบอน คือตําบลหนองธง หมูท่ี ๘ 
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 ประธาน : อธิบายใหเห็นวาอําเภอปาบอนอัตราปวยเริ่มหายไปจากตาราง อําเภอตะโหมดอัตราปวยลดลง 
อําเภอกงหรากําลังยืนระยะอยู นาเปนหวงคืออําเภอเขาชัยสน (4 สัปดาห สูงสุด) อําเภอบางแกว และอําเภอเมือง
พัทลุง  
 นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอกงหรา แสดงความคิดเห็นในการวินจิฉัยโรค และการยืนยันโรค
ไขเลือดออกของโรงพยาบาลกงหรา ขอให admit ในกรณี สงสัยไขเลือดออก  
 ประธานมอบหมายให นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน ไปสุม
ดําเนินการวินิจฉัยโรค และให ผอ.รพ.กงหรา ในกรณีท่ีมีการวินิจฉัย สงสัยไขเลือดออก ใหพูดคุยทีมแพทยดวย  
 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี เพ่ิมเติม แนวทางของโรงพยาบาลเขาชัยสนในกรณีกํ้าก่ึงสงสัยไขเลือดออก ให
ปรึกษาผูอํานวยการโรงพยาบาลกอน 
  

  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ีประชุมมีดังนี้ 
   ๑) ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพขอมูล ๔๓ แฟม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐  
(ขอมูล ณ 30 พ.ย.59) รอยละของสถานบริการท่ีสงขอมูล 43 แฟม เขา HDC สสจ.พัทลุง  ประจําสัปดาหท่ี 1-4 
เดือนพฤศจิกายน 2559 (สถานบริการท้ังหมด 145 แหง) คิดเปนรอยละ ๗๕.๘๖ สถานบริการท่ีไมสงขอมูล 43 
แฟม (ขอมูลแฟม Service ในสัปดาหท่ีตรวจสอบความทันเวลา) เขา HDC สสจ.พัทลุง คือ โรงพยาบาลพัทลุง 
โรงพยาบาลปาพะยอม และโรงพยาบาลศรีบรรพต  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๒) สรุปคุณภาพขอมูล 43 แฟม (SIS) ผลงานระดับท่ี 1 ของเขต  มีโอกาสไดรับรางวัล 
50,000 บาท  แฟมรวมคิดเปนรอยละ 99  อําเภอท่ีมีคุณภาพต่ําสุด คืออําเภอเขาชัยสน คิดเปนรอยละ 97 
หนวยบริการท่ีไมผาน คือ รพ.สต.บานคู  รพ.สต.ไสในขัน และ รพ.สต.หาดไขเตา     
 ประธาน : ขอใหผูเก่ียวของตรวจสอบขอมูลดวย และในการพิจารณาความดีความชอบ รอการ
พิจารณาอีกครั้ง 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๓) ตรวจสอบการบันทึกขอมูลเบื้องตน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพ 
 เนนย้ําการบันทึกขอมูลใหมีความครอบคลุม ขอมูลการบริการบันทึกปละครั้ง ขอความรวมมือ
ผูเก่ียวของกรอกขอมูลใหเปนปจจุบันดวย  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   ๔) แจงรายละเอียดการนิเทศงานผสมผสาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ประธาน : หากมีการเปลี่ยนแปลง วันเวลาในการออกนิเทศงานผสมผสาน ของ คปสอ. ขอให
สลับกัน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๔.๗.๒ กลุมงานประกันสุขภาพโดย นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) สถานการณการเงินการคลัง ประจําเดือน กันยายน  ๒๕๕๙(๓๐ ก.ย.๕๙)   
จากขอมูลแนวโนมสถานการณการเงินการคลัง จากไตรมาส 4 ในปงบประมาณ ๒๕58 มีแนวโนมลดลง 
โรงพยาบาลมีวิกฤติทางการเงิน คิดเปนรอยละ 40 และปจจุบันมีโรงพยาบาลมีวิกฤติทางการเงิน จํานวน ๕ แหง 
คือ รพ.กงหรา รพ.เขาชัยสน รพ.ตะโหมด รพ.ศรีบรรพต และ รพ.ปาบอน และเชิญ ผอ.รพช.และ สสอ.ทุกทาน
เขารวมประชุม วันที 14 ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม สสจ.พัทลุง 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๔.๗.๔ กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดย นางละมาย ชุมพาที นําเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 



-๑๑- 

   ๑) สรุปผลการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและรังสีวินิจฉัยของ
โรงพยาบาล โดยสรุป โรงพยาบาลศรีนคร ินทร(ปญญานันทภิกขุ) ยังไมผานการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ

ชันสูตรสาธารณสุข  และผลการพัฒนาคุณภาพรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล มีโรงพยาบาล ๓ แหงท่ียังไมเจาหนาท่ี
รังสี และยังไมผานเกณฑ คือ รพ.ศรีบรรพต รพ.ปากพะยนู และ รพ.กงหรา 
   2) สรุปผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด ประจําปพุทธศักราช 
๒๕๖๐ จําแนกรายสาขา 10 สาขา และขอชื่นชมทุกอําเภอท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี   
  ๑. สาขาการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอ คือนายเอกภาพ  พันธุเศรษฐ   
  ๒. สาขาการสงเสริมสุขภาพ คือนางอุไร  พงศจันทรเสถียร    
  ๓. สาขาสุขภาพจิตชุมชน คือนายประสิทธิ์  ชูแปน   
  ๔. สาขาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน คือนายลาภ  ศรีนอย   
  ๕. สาขาการบริการในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสรางหลักประกัน
สุขภาพ คือนางศุภกร  หมวดมณี   
  ๖. สาขาการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ คือนางวรรณศิลป  อินทองแกว   
  ๗. สาขาภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ คือนายวิทยา  เรืองเดช   
  ๘. สาขาการปองกันและแกไขปญหาเอดสในชุมชน คือนายบัณฑิต  วิชิตพงษ   
  ๙. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน คือนายสมศักดิ์  ทองใส   
  ๑๐. สาขานมแม และอนามัยแมและเด็ก คือนางลดารัตน  ขําแกว   
 ประธาน เนนย้ําขอใหแตละอําเภอสงประกวดทุกสาขาดวย 
  ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (District Health Board : DHB ) ได
คัดเลือกอําเภอควนขนุน เปนอําเภอนํารองในการดําเนินงาน โดยทําหนังสือแจงไปอีกครั้ง 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔.๗.๒ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) รายงาน การเบิกจาย ณ วันท่ี 28 พ.ย. ๒๕๕๙ ภาพรวมเบิกได รอยละ ๓.๐๑ การ
ดําเนินการขอเบิกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ขอใหดําเนินการกอนวันท่ี 20 ธันวาคม ๒๕๕๙ และสวนของ รพช. 
คาบริการสื่อสาร ขอความรวมมือเบิกจายดวย 
  ๒) การเบิกจายงบลงทุน ขอความรวมมือบันทึกขอมูลความบริสุทธิ์ใจดวย 
  ๓) การจัดกิจกรรม วันท่ี 5 ธันวาคม ๒๕59 มีการทําบุญตักบาตร ชวงเชา บริเวณ พระพุทธ
นิรโรคันตรายชัยวัตนจตุรทิศ บริจาคเลือดในชวงเชา ณ สํานักงานสภากาชาดจังหวัดพัทลุง การจัดกิจกรรมทํา
ความดีถวายเปนพระราชกุศล   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอท่ีประชุมเรื่องเพ่ือ
พิจารณามีดังนี้ 
   ๕.๑ หลักเกณฑการจัดอันดับ คปสอ.ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐  
     นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอกงหรา นําเสนอ ขอใหแยกผลงาน MOU 
กับผลงานเดน ออกจากกัน 
     นายจารึก ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุงและ นายสมนึก  จันทร
เหมือน รก.สาธารณสขุอําเภอควนขนุน  นําเสนอขอใหคงหลักเดิม   



-๑๒- 

    นายวสันติ์  ยังสังข สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม นําเสนอผลงาน MOU กับผลงาน
เดน สัดสวนรอยละ 90 : 10 

มติท่ีประชุม อนุมัติให แยกเกณฑในการจัดอันดับ  คปสอ รายละเอียดตัวชี้วัดท่ีทํา MOU กับ คปสอ. 
กับผลงานเดน โดย ปงบประมาณ 2560  ผลงานเดน ไมนํามาใชเปนเกณฑในการจัดอันดับ  คปสอ. โดยผูบริหาร
ของหนวยงานจะนํามาใชในการพิจารณาความดีความชอบตามความเหมาะสม 

๕.๒) การคัดเลือก คปสอ.เพ่ือรับการตรวจเยี่ยมจากผูตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข   
มติท่ีประชุม อนุมัติใหคัดเลือก คปสอ.เพ่ือรับการตรวจเยี่ยมจากผูตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข  

รอบแรก คปสอ. ตะโหมด และ รอบสอง คปสอ. ศรีบรรพต 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไมมี  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น. 
 

 
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ)์ 

  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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