
 
ร่าง 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
 
ก่อนวาระการประชุม 

๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (คปสอ.กงหรา) 
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป (ประธาน) 
๓)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(คปสอ.กงหรา) 
“..การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่

แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอ านวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว 
ย่อมมีก าลังท าประโยชน์สร้างสรรเศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นผู้
แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ…. 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตุลาคม 2522 
๔)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (คปสอ.กงหรา) 
๕)  การมอบเกียรติบัตร ให้กับประปาส่วนภูมิภาคเขาชัยสน(กลุม่งานอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
                       1.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 ๑.๑.๑.............................................................................................................................. ...  
   ๑.๑.๒.................................................................................................................................    
   ๑.๑.๓............................................................................................................................. ....    

มติที่ประชุม............................................................................................................................. .... 
๑.๒ เรื่องจากการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการระดับจังหวัด 

 ๑.๒.๑................................................................... ..............................................................   
มติที่ประชุม............................................................................................................................. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  ๖ วาระ ๗ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง   ไ ด้ จั ด ท า แ ล ะ น า เ ส น อ ไ ว้ ใ น ร ะ บ บ เอ ก ส า ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ล้ ว  http://
๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป  

มติที่ประชุม.................................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐
 ๓.๑..............................................................................................................................................    

มติที่ประชุม............................................................................................................................. .... 
 ๓.๒...................................................................................................................................... ........  

มติที่ประชุม............................................................................................................. .................... 
 

http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php
http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/intranet.php


๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
 ๔.๑.๑............................................................................................................................. .....  

มติที่ประชุม.................................................................................................................................  
 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

๔.๒.๑............................................................................... ...................................................    
มติที่ประชุม............................................................................................................................. .... 

 ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
 ๔.๓.๑. .................................................................................................................... ........... 
มติที่ประชุม.............................................................................................. ................................... 
๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 ๔.๔.๑................................................................................................................. ...............   
มติที่ประชุม.................................................................................................................................  
๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน 

๔.๕.๑................................................................................................................... .............. 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. .... 
๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

๔.๖.๑. ................................................................. .............................................................. 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. .... 
๔.๗ การติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มงานต่างๆ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๐ 

๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดย นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้  
๑) รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง(๕ – ๑๐ นาที) (เอกสารหมายเลข ๑) 

มติที่ประชุม................................................................................................................................. 
 ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

๑)  ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูล
สุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS)) (๕ – ๑๐ นาที)(เอกสารหมายเลข ๒.๑)  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..... 
๒) รายงานการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๕ – ๑๐ นาที)     

(น าเสนอเป็นเอกสารหมายเลข ๒.๒)  
มติที่ประชุม............................................................................................................................. .....   
 ๔.๗.๓ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) แจ้งผลการรณรงค์พัฒนาการเด็ก(๕ – ๑๐ นาที) (เอกสารหมายเลข ๓.๑) 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..... 
 ๒) สรุปผลการประเมินคลินิก DPAC (๕ – ๑๐ นาที) (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 
มติที่ประชุม............................................................................................................. .................... 
 ๔.๗.๓ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายพัฒพงษ์  พัฒนพงศ ์
น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) แนวทางเกณฑ์ RDU1 ในปี ๒๕๖๑ และสถานการณ์ RDU1 ในปัจจุบัน (๕ – ๑๐ 
นาที) (เอกสารหมายเลข 4) 



๓ 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. .... 
๔.๗.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ผลการประเมินความพึงพอใจ ใน รพช.และ รพ.สต. (น าเสนอเป็นเอกสารหมายเลข ๕.๑) 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. .... 
 ๒) สถานะการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล (น าเสนอเป็น
เอกสารหมายเลข ๕.๒) 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
๕.๑ ............................................................................................................................. .....  
มติที่ประชุม...................................................................................................... ........................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ การพิจารณาค่าตอบแทน และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตวัของ
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดยนายสุพล  ชุมพาที 
มติที่ประชุม................................................................................................................................. 
* ข้อตกลงในการประชุม กวป. 

   ๑. ให้น าเสนอเฉพาะเรื่อ 
งที่ได้บรรจุไว้ในวาระเท่านั้น ยกเว้นประธานอนุญาต 
   ๒. การน าเสนอท่ีประชุมให้ยกมือและประธานอนุญาตก่อนจึงน าเสนอได้ 
   ๓. การน าเสนอเรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระให้น าเสนอในวาระอ่ืนๆและประธานอนุญาต 


