
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 
วันจันทร ท่ี ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

                            ณ หองประชุม โรงพยาบาลกงหรา อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผูมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง    

๑. นายดุษฎ ี คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)    
๒. นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)    
๓. นายกําธร มิตรเปรียญ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลกงหรา    
๔. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน และ รก.ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลตะโหมด 
   

๕. นายสําราญ  ทองศีรชุม แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพะยูน     
๖. นางสุพัตรา  รักเกตุ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลปาบอน    
๗. นายเจิม นวลมุล  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน    
๘. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแกว    
๙. นายสุธีรวิทย สุขนวล ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร  

(ปญญานันทภิกขุ) 
   

๑๐. นายจารกึ ปยวาจานุสรณ สาธารณสุขอําเภอเมืองพัทลุง    
๑๑. นายประจวบ  รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมด    
๑๒. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอําเภอศรีนครินทร    
๑๓. นายอําพล  แกวเก้ือ รก.สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม    
๑๔. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอําเภอปากพะยูน    
๑๕. นายศรชัย  สมแกว สาธารณสุขอําเภอศรีบรรพต    
๑๖. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอําเภอปาบอน    
๑๗. นายวสันติ ์ ยังสังข สาธารณสุขอําเภอกงหรา    
๑๘. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอําเภอควนขนุน     
๑๙. นายวัชรินทร  ศรีสมโภชน สาธารณสุขอําเภอบางแกว    
๒๐. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอําเภอเขาชัยสน    
๒๑. นายสมใจ  หนูฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข    
๒๒. นายสุพล  ชุมพาที หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป    
๒๓. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ    
๒๔. นายมานพ  รามทอง หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม    
๒๕. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ    
๒๖. นางปยะมาลย ฉํ่าเฉกหงษ หัวหนากลุมงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ    
๒๗. นางอารีย ชูแกว  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    
๒๘. นางพิมลพรรณ สุวรรณลิขิต หัวหนากลุมงานโรคไมติดตอ    
๒๙. นางละมาย ชุมพาที หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
๓๐. นายณัษฐพงษ  พัฒนพงศ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
   



-๒- 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง    
๓๑. นายสานิตย เพชรสุวรรณ  แทน หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล    
๓๒. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ    
๓๓. นายจิรพงษ  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    
๓๔. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    

 

รายช่ือคณะกรรมการผูไมมาประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. นายธนิศ  เสริมแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ติดราชการ 
๒. นายนิรันดร จนัทรตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ติดราชการ 
๔. นายสมบูรณ  คุโรปกรณพงศ หัวหนากลุมภารกิจดานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๕. นายธีรยุทธ คงทองสังข หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง ติดราชการ 

๖. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมือง
พัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นางกริษฐา รักประสูติ ผูชวยหัวหนาหนวยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 
ท่ี ๑๒๓ จ.ตรัง 

ติดราชการ 

๘. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหนางานตรวจสอบและควบภายใน ติดราชการ 

๙. นายนฤพงศ  ภักดี หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข ติดราชการ 

๑๐ นายจิรภัทร  เซาะมาลี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต ติดราชการ 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
๑. นางสาวเมฆปยา สิริกูลทรัพย นายแพทยปฏิบัติการ 
๒ นางสุพัตรา ร ักเกต ุ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
๓. นายสมเดช  เหล็มเลาะ ผูจัดการการไฟฟาฝายผลิต สาขาเขาชัยสน 
๔. นายเมทัส  อินทนะนก หัวหนางานผลิต สาขาเขาชัยสน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น.  
 

กอนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนตบูชาพระรัตนตรัย (คปสอ.กงหรา) 
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรอมฉายพระบรมรูป (ประธาน) 
๓)  อัญเชิญ ๙ คําสอน ของพระเจาอยูหัวในพระบรมมโกศ (คปสอ.กงหรา) 

 ๔)  เปดบรรเลง เพลงจําข้ึนใจ และเพลงเทิดพระบิดา (คปสอ.กงหรา) 
๕)  การมอบเกียรติบัตร ใหกับประปาสวนภูมิภาคเขาชัยสน(กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม) 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
  ไมมี 
  
 



-๓- 
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด 
  ๑.๒.๑.นายอําเภอปาพะยอม ยายไปอําเภอกงหราโดยมีการสลับกัน 
  ๑.๒.๒ ขอขอบคุณผูเก่ียวของ ในการประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับเสื้อพระราชทาน 
  ๑.๒.๓ ขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ขอความรวมมือปลูกดอกดาวเรืองของประชาชน
ท่ัวไป การรณรงคประชาสัมพันธใหนักเรียนสวมหมวกกันนอค และการดําเนินการหมูบานศลี 5   
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันพุธ ท่ี ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 
ณ หองประชุม โรงพยาบาลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม
เรียบรอยแลว มีจํานวน  ๖ วาระ ๘ หนา กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดจัดทําและนําเสนอไวในระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สามารถดาวนโหลดไดท่ี http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/ 
intranet.php  และ http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบ
หรือเสนอแกไขและรับรองฯ ตอไป 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๐    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  
 ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

  ไมมี 
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
     ไมมี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา)   
   ไมมี 
   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
        ไมมี     
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

      นายเจิม นวลมุล แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลควนขนุน ขอขอบคุณทุกทานในการ
รวมทําบุญ การทอดผาปาสามัคคี ของโรงพยาบาลควนขนุน มียอดเงินจํานวนกวา 3.8 ลานบาท   
   ๔.๖ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
    ๔.๖.๑  นายประจวบ รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมด ขอเสนอขอคิดเห็นในการ
ประเมิน ตัวชี้วัด MOU คปสอ. (37 ตัวชี้วัด) ปงบประมาณ 2560 ขอใหขยายระยะเวลา เปนจํานวน 12 เดือน 
    ๔.๖.๒  ในกรณีการเขารวมกิจกรรมผูวาพาเขาวัด มีการข้ึนปายไวนิลสื่อถึงการออก
หนวยแพทยเคลื่อนท่ีของหนวยงานสาธารณสุข นั้น ขอใหดําเนินการเปนหนวยปฐมพยาบาลโดยมีเจาหนาท่ี
สาธารณสุข ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหบริการแกประชาชน 
   นางสวาท รามทิพย จะประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการออกหนวยแพทยเคลื่อนท่ี ขอให
ดําเนินการเปนหนวยปฐมพยาบาล  
   ประธาน ขอใหผูเก่ียวของดําเนินการประสาน งานผูเก่ียวของดวย    
    มติท่ีประชุม  รับทราบ 



-๔- 
     ๔.๗ กลุมงานตางๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุมงานควบคุมโรค โดยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ นําเสนอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  ๑) สถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระรวง คิดเปน
อัตราปวยมากท่ีสุด คือ ๑๐๘๓.๕ ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเปนอัตราปวย ๑๗๙.๘  
ตอประชากรแสนคน และ โรคไขเลือดออก คิดเปนอัตราปวย ๑๖๓.๑  ตอประชากรแสนคน เปนตน และในกรณีท่ี
มีอัตราปวยสูงกวา คา Median ขอใหดําเนินการเฝาระวังปองกันโรคอยางตอเนื่องดวย    
  ๒) สถานการณไขเลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโนมลดลงเล็กนอย ในเขตสุขภาพท่ี 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยูอันดับ ๒ มีแนวโนมลดลงแตยังสูงกวาคา Median ๕ ปยอนหลัง ผูปวยสะสม (1 ม.ค.2560 
– 28 ก.ค. 2560) 859 ราย อัตราปวย 163.1 ตอประชากรแสนคน อําเภอท่ีมีอัตราปวยสูงท่ีสุดในระดับเขต
สุขภาพท่ี ๑๒ คือ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน อันดับท่ี ๙ และอําเภอปากพะยูน อันดับท่ี ๑๕  
   อําเภอท่ีมีแนวโนมอัตราปวยลดลงแตยังสูงกวาคา Median ๕ ปยอนหลัง   
คือ อําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอเขาชัยสน  ตําบลท่ีมีอัตราปวยสูง มากกวา 1๕๐ ตอประชากรแสนคน มากท่ีสุด
คือ อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลพญาขัน ตําบลควนมะพราว ตําบลทาแค ตําบลลําปา ตําบลคูหาสวรรค ตําบลนาทอม 
ตําบลนาโหนด ตําบลชัยบุรี ตําปรางหมู ตําบลเขาเจียก ตําบลทามิหรํา และตําบลตํานาน อําเภอปากพะยูน คือ 
ตําบลเกาะหมาก ตําบลดอนประดู และตําบลหารเทา อําเภอเขาชัยสน คือ ตําบลควนขนุน ตําบลหารโพธิ์ ตําบล
เขาชัยสน อําเภอควนขนุน คือ ตําบลทะเลนอย และตําบลมะกอกเหนือ   
  อําเภอเมืองพัทลุง มีแนวโนมสูงข้ึน แตสูงกวาคา Median อัตราปวยไขเลือดออก 
รายตําบล อําเภอเมืองพัทลุง มีจํานวนผูปายสะสมตั้งแต(1 ม.ค.60 ถึง 28 ก.ค. 2560 จํานวน 414 ราย อัตรา
ปวย 330.2 ตอประชากรแสนคน  
 หมูบานท่ีเกิดผูปวย 2 nd Generation ไมสามารถควบคุมโรคไดภายใน 28 วัน 
และหมูบานท่ีมีแนวโนมควบคุมโรคไมได แยกเปนรายอําเภอมีดังนี้ อําเภอเขาชัยสน คือ ตําบลหารโพธิ์ หมูท่ี ๘ 
อําเภอเมืองพัทลุง คือ ตําบลควนมะพราว หมูท่ี ๑ หมูท่ี ๑๓ และหมูท่ี ๑๕ ตําบลชัยบุรี คือ หมูท่ี ๘ ตําบลปราง
หมู คือ หมูท่ี ๓ อําเภอควนขนุน คือตําบลมะกอกเหนือ หมูท่ี ๖ อําเภอตะโหมด คือตําบลตะโหมด หมูท่ี ๔ และ 
ตําบลแมขรี หมูท่ี ๓ และอําเภอศรีนครินทร ตําบลบานนา หมูท่ี ๒  

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง   

1. สนับสนุนใหทุกอําเภอเปด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ/ 
อุปกรณสําหรับคุมโรคไขเลือดออกใหเพียงพอและทันสถานการณ 

   2. สรางภาคีเครือขาย ดานสาธารณสุข องคการปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.)
โรงเรียน ชุมชน และผูนําศาสนา เปนวาระชุมชน 

   3. โรงพยาบาลทุกแหง รวมกิจกรรมและสนับสนุนการควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก และ บานพักเจาหนาท่ีจะตองไมมีลูกนํ้ายุงลาย 

   4. ทีมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กับ ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็วระดับ
อําเภอ รวมเปนทีมวิชาการ ติดตามประเมินคุณภาพการควบคุมโรคไขเลือดออก ตามมาตรการตางๆ รวมประเมิน
คาดัชนี ลูกนํ้ายุงลายในสถานบริการสาธารณสุข/ ในชุมชน และ รวมประชุม war room ในระดับอําเภอ 

   5. รวมพลังพิฆาตยุงลายดวยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร ในหนวยงาน 
และท่ีบานทุกวันเสาร อาทิตย “เก็บบานใหปลอดโปรงไมให ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไมใหเปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย เก็บนํ้าปดใหมิดชิดไมใหยุงลาย วางไข รวมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสรางนิสัย” 



-๕- 
 ประธาน: อําเภอท่ีมีอัตราปวยมีแนวโนมสูงข้ึน กําลังมีการมีระบาดครั้งท่ี ๒ อําเภอเสี่ยง
คือ อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอปาพะยอม และอําเภอศรีบรรพต  ขอความรวมมือของภาคีเครือขายในการ
ดําเนินการ เชน สวนทองถ่ิน กรณีเสียชีวิต เชิญผูเก่ียวของเขารวมการประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๗.๒ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ นําเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 

๑)  ความทันเวลาและคุณภาพขอมูล 43 แฟม (จากระบบสารสนเทศดานขอมูล 
สุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS))   
 นายประจวบ รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมด ขอใหมีการประมวลผลขอมูล ๔๓ แฟม 
ทุกสัปดาห  
 ประธาน : มอบหมายใหผูเก่ียวของ ในการประมวลผลขอมูล ๔๓ แฟม วามีชองทาง
สื่อสารเพ่ือบงชี้วาหนวยงานของแตละอําเภอผลงานผานเกณฑตามเปาหมายหรือไม โดยเบื้องตนขอใหแตอําเภอ
ประมวลผลจากฐานขอมูล HDC  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  ๔.๗.๓ กลุมงานสงเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา  พัฒนพงศ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

   ๑) แจงผลการรณรงคพัฒนาการเด็ก  ทุกผานเกณฑ ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือ
ในการบันทึกขอมูล 

ประธาน: เปนการคัดกรองขอมูลเบื้องตน  
นางสวาท รามทิพย เนนย้ําการตรวจคัดกรองในอําเภอท่ีมีผลงานอยูในระดับต่ํา 
นายสุธีรวิทย สุขนวล ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร(ปญญานันทภิกขุ) ขอ

แนวทางในการลดภาระ ในการคัดกรอง งานตาง ๆ เชน กลุม NCD การดําเนินการตรวจคัดกรอง ตาง ๆ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 ๒) สรุปผลการประเมินคลินิก DPAC  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

    ๔.๗.๓ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายพัฒพงษ  พัฒนพงศ 
นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) แนวทางเกณฑ RDU1 ในป ๒๕๖๑ และสถานการณ RDU1 ใน กรณี การใชยากลุม 
Nsaids ใชมากในโรงพยาบาลปาพะยอม  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๗.๔ กลุมงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ผลการประเมินความพึงพอใจ ใน รพช.และ รพ.สต.   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๒) สถานะการณทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลท่ีเกิดวิฤตคือ โรงพยาบาลเขาชัยสน และโรงพยาบาลปาบอน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓) การดําเนินการเก่ียวกับ แรงงานตางดาว ขอใหแจง ภายใน วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
นายประจวบ รามณีย สาธารณสุขอําเภอตะโหมด เสนอขอคิดเห็นในการจัดสรรเงิน

ประมาณท่ีไดรับสนุนจาก สปสช. ควรจัดสรรใหเปนงบประมาณ กอนเดียว 



-๖- 
ประธาน: กรณีการจัดสรรร  ขอใหสําเนารายงานการประชุมในการประชุม CFO 

จังหวัดพัทลงุ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  และมอบหมายใหกลุมงานประกันสุขภาพ แจงรายละเอียดการจัดสรร ในการ
ประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๗.๕ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดยนายสุพล  ชุมพาที นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

   ๑) เตรียมความพรอมบริหารงบลงทุน ประจําป ๒๕๖๐ แจงการเตรียมการ ตามหนังสือแจง
แลว พรบ.ท่ีเก่ียวของหมดอายุครบกําหนดระยะเวลา ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เรือ่งครุภัณฑ ตองแตงตั้ง คกก.
กําหนดสเปกต  บันทึกขอมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ(e-GP)   

สิ่งกอสราง สสจ.ดําเนินการเองงบต่ํากวา 2 ลาน เบิกจายแลวเสร็จภายใน ธันวาคม   
๒๕๖๐ กรณีท่ีมีปญหาในการดําเนินการของใหแจง สสจ.ดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๒) สรุปผลการเบิกจาย รายไตรมาส ขอใหเบิกจายภายใน 31 สิงหาคม  ๒๕๖๐ กรณี  

รพ.พัทลุง เบิกจายไดนอย  ขอใหผูเก่ียวของตรวจขอมูลอีกครั้ง ในสวนของ สสอ. ขอใหเรงรัดการดําเนินการดวย และ
ตรวจรับ  วางฎีกาเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๔.๗.๖ กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางละมาย  ชุมพาที นําเสนอ

รายละเอียดดังนี้ 
   ๑)  การพัฒนาระบบบริการท่ีเปนมิตร เพ่ือการเปนเมืองศูนยกลางอาเซ่ียน คือ ผูท่ีมา
ประกอบอาชีพในจังหวัดพัทลุง คือ ชาวพมา ชาวลาว และชาวกัมพูชา เปนตน  โดยมีการจัดตั้งศูนยประสานเครือขาย
ประชาคมอาเซียน ฯ ตลอดจนมีการพัฒนาดานภาษาสําหรับผูใหบริการ และการวางแผนการใหบริการประชาคม
อาเซียน ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ การขอจางลูกจางชั่วคราว โดยนายสานิตย เพชรสุวรรณ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานทรัพยากรบุคคล) 
  ๖.๑ กลุมงานบริหารท่ัวไป โดย นายสุพล ชุมพาที นําเสนอการพิจารณาคาตอบแทน 
และขอรับ/ยกเลิก เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวของแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร  
   มติท่ีประชุม รับทราบ(บันทึกการประชุมโดยกลุมงานบริหารท่ัวไป) 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๗ น. 
 

 
               
                                            
  

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแกว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ผูจดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธ์ิ) 
  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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