
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

          ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ อ าเภอศรีนครินทร์ จงัหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  

๑. นายธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
๔. นายกวิน กลับคุณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา  
๕. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน และ  

รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
 

๖. นายส าราญ  ทองศรชีุม แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   
๗. นางสุพัตรา  รักเกตุ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน  
๘. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว  
๙. นายสุธีรวิทย์ สุขนวล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
 

๑๐. นายเอกพงษ์  ก้องพงศธร แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต  
๑๑. นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง  
๑๒. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด  
๑๓. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์  
๑๔. นายอ าพล  แก้วเกื้อ รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม  
๑๕. นายประภาส  สงธนู สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  
๑๖. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต  
๑๗. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  
๑๘. นายวสันติ์  ยังสังข์ สาธารณสุขอ าเภอกงหรา  
๑๙. นายธวัชชัย วีระกิติกุล สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน   
๒๐. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์ สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว  
๒๑. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน  
๒๒. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
๒๓. นายสุพล  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
๒๔. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
๒๕. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
๒๖. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
๒๗. นางปิยะมาลย์ ฉ่ าเฉกหงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
๒๘. นางเกสร จันทร์สวี แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
 

๒๙. นางพิมลพรรณ สุวรรณลิขิต หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  
๓๐. นางละม้าย ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
๓๑. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
 

๓๒. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
๓๓. นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
๓๔. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน  
๓๕. นายจิรพงษ์  แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
๓๖. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ติดราชการ 
๒. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๓. นายโมทย์  ฝอยทอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน ติดราชการ 
๔. นายสมบูรณ์  คุโรปกรณ์พงศ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๕. นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง ติดราชการ 
๖. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนต์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองพัทลุง 
ติดราชการ 

๗. นางกริษฐา รักประสูติ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
ที่ ๑๒๓ จ.ตรัง 

ติดราชการ 

๘. นายนฤพงศ์  ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางสาวเมฆปิยา สิริกูลทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
๒ นางสุพัตรา ร ักเกตุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๓. นายสมเดช  เหล็มเล๊าะ ผู้จัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สาขาเขาชัยสน 
๔. นายเมทัส  อินทนะนก หัวหน้างานผลิต การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สาขาเขาชัยสน 
๕. นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นายชาคร ิต ด าชื่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นายสมบัติ พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๘. นางมานิตา ชุมประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙. นางนารถอนงค ์ประดับทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐ นายโชติ ช่วยเนียม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น.  
 

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
๑)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (ฝ่ายพิธีกร คปสอ.ศรีนครินทร์) 
๒)  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉายพระบรมรูป   
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๓   อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
     “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งใด ระดับไหนมีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนส าคัญอยู่ในงานของ

แผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก าลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และ
ระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของ
ตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจรญิขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ”  

   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน ณ วังไกลกังวล ณ วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557 

๔)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (คปสอ.ศรีนครินทร์) 
๕)  การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผลงานดีเด่นที่ได้รับ ระดบัเขต ระดับจังหวัด จ านวน ๒๕  รายการ

(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) มีรายละเอียดดังนี้ 
โล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเขต 
กลุ่มผู้สูงอายุ   ได้รับโล่รางวัลในเวทีประชุมวิชาการส่งสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ดังนี้ 
๑. รพสต.บ้านทุ่งยาว อ าเภอเมืองพัทลุง  โล่รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
๒. ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมืองพัทลุง  โล่รางวัลรองชนะเลิศ ต าบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน  
งานสุขภาพจิต   ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเขต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช   เขตสุขภาพที่ ๑๒  ในระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ  
โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาช่า  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ดังนี้ 

๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โล่รางวัลผลการด าเนินงานด้าน สุขภาพจิตเวชยอดเยี่ยมระดับ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

๒. โรงพยาบาลพัทลุง โล่รางวัลผลการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชยอดเยี่ยมระดับโรงพยาบาล 
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  

   ๓. โรงพยาบาลควนขนุน โล่รางวัลผลการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
ดีมากระดับโรงพยาบาลชุมชน 

  ๔. นางอาภรณ์  สุรก าแหง โรงพยาบาลปากพะยูน เกียรติบัตรรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดน าเสนอผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ประจ าปี ๒๕๖๐ 

กลุ่มแม่และเด็ก    ได้รับเกียรติบัตรในการประชุมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็ก ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ ๑๒  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเซียน หาดใหญ่  ดังนี้ 

    ๑.เกียรติบัตรคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กดีเด่น  
               ๒. เกียรติบัตรคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยดีเด่น  
เกียรติบัตรระดับจังหวัด 
กลุ่มวัยท างาน   ผลการประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 

2560  มีสถานบริการ ได้รับเกียรติบัตร  ดังนี้ 
 ระดับดีเยี่ยม   
 ๑. โรงพยาบาลปากพะยูน 
 ๒. โรงพยาบาลป่าบอน 
 ๓. รพสต.ปันแต อ.ควนขนุน 
 ๔. รพสต.หานโพธิ์  อ.เขาชัยสน 
 ระดับดีมาก   
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 ๑. โรงพยาบาลป่าพะยอม   
 ๒. โรงพยาบาลศรีบรรพต    
 ๓. โรงพยาบาลเขาชัยสน   
 ๔. โรงพยาบาลตะโหมด  
 ๕. โรงพยาบาลบางแก้ว 
 ๖. โรงพยาบาลศรีนครินทร์  (ปัญญานันทภิกขุ) 
 ๗. รพสต.บ้านศาลามะปราง  อ.ศรีบรรพต 
 ๘. รพสต.บ้านควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง 
 ๙. รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ  อ.กงหรา 
 ๑๐. รพ.สต.บ้านนาปะขอ  อ.บางแก้ว 
 ๑๑. รพสต.บ้านคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม 
 ระดับดี   
 ๑. รพ.สต.บ้านล ากะ อ าเภอศรีนครินทร์ 
 ๒. รพ.สต.บ้านท่าดินแดง  อ.ป่าบอน 
๖) การมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

และรูปแบบบริการ) มีรายละเอียดดังนี้  
๑. โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน 

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จ านวน ๒ โรงพยาบาลคือ โรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลศรีบรรพต  
๒. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   เป็นจังหวัดที่มีเครือข่าย 

คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับดีเด่น   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑.๑.เรื่องนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของ อ าเภอเมืองพัทลุง ขอให้มีการน าเสนอ
ผลงานเด่นในการประชุม กวป.ครั้งต่อไป   

๑.๑.๒. แสดงความยินดีกับ นายสมชาย ธีรศานติพงศ์ ได้การเลื่อนต าแหน่ง  
เป็นนักทรัพยากรช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

๑.๑.๓ การคัดเลือกหัวกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
๑.๑.๔ แจ้งรายชื่อผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุข 
๑.๑.๕ แจ้งผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
๑.๑.๖ แนวทางการแบ่งเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
ประธาน : ขอให้ทุกท่านการด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับประชาชน 
๑.๑.๗ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม กวป.สัญจร โดยมีการประชุมช่วงเช้า แนวทางช่วง

บ่ายโดย นพ.สสจ.พัทลุง เยี่ยมบ้าน ตรวจสิ่งก่อสร้าง  
๑.๑.๘ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ จัดประชุมสรุปผลงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

แจ้งผู้เกี่ยวข้องร่วมการจัดเลี้ยง มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จ านวน ๖ ท่าน ลูกจ้างประจ า จ านวน ๗ ท่าน  
๑.๑.๙ สรุปผลการปฏิบัติงาน ตาม MOU  
ประธาน ๑) มีแนวทางเชิญ อ.คล้อย ยั่งยืน เชิญพ่อดีเด่น  
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 ๒) เน้นย้ าขอให้ความส าคัญกับการคัดเลือกท่ีเกี่ยวข้องบุคคลต้นแบบ หน่วยงาน 
ต้นแบบ ขอให้ด าเนินการอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงาน ในปีถัดไป โดยมอบหมายให้ นางสวาท รามทิพย์ 
ด าเนินการคัดเลือกในล าดับต่อไป 
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้รับ
มอบหมายให้นายสุนทร คงทองสังข์ เข้าร่วมร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑.๒.๑  ผวจ.ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านการด าเนินงานช่วงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   ๑.๒.๒ ขอสมัครอาสาสมัครจิตอาสาท างานด้วยหัวใจ  ณ ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ ในช่วงวันที่ 
18 -30 ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชน สมุดบันทึกความดี  โดยอาสมัครแยกประเภท ๘ ประเภท 
1) งานดอกไม้จันทน์ 2) งานประชาสัมพันธ์ 3) งานโยธา 4) งานขนส่งเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 5) งาน
บริการประชาชน 6) งานแพทย์ 7) งานรักษาความปลอดภัย และ 8) งานจราจร   
   ๑.๒.๓ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เน้นย้ าให้ไมม่ีช่องทางการทุจริต 
   ๑.๒.๔ การตรวจกระบวนปฏิบัติงาน ขอให้ด าเนินการไปตามข้อกฎหมาย ขอให้ตรวจสอบค าขอ 
ต่าง ๆ ด้วย 
   ๑.๒.๕  การด าเนินงานเกีย่วกบัวินัยการจราจรในโรงเรียนจังหวัดพัทลุง  
   ๑.๒.๖ การทวงคืนผืนป่าของจังหวัดพัทลุง ซ่ึงจังหวัดพัทลุงได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดน าร่อง  
 ๑.๓ ขอเชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ของวัดบ้านนา ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 เชิญชวนทุก
ท่านร่วมท าบุญ  โดยรวบรวมการสบทบเงิน ณ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  ประธาน: เน้นย้ าขอให้ด าเนินการเกี่ยวกับการสมัครจิตอาสาท างานด้วยหัวใจ   
    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
  นายสมใจ หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้เสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว มีจ านวน  ๖ วาระ ๖ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดท าและน าเสนอไว้ในระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที ่http:/๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๑/intranet/ 
intranet.php  และ http://๒๐๓.๑๕๗.๒๒๙.๑๘/pphoboard/index.php เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
หรือเสนอแก้ไขและรับรองฯ ต่อไป 
 มติที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๐    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  
 ๓.๑ วาระสืบเนื่องกลุ่มงานประกันสุขภาพมีรายระเอียดดังนี้ 
  ๑) การจัดสรรเงิน Fix cost รพ.สต.ขนาดเล็ก ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และ รพ.สต.ขนาดใหญ่  
ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
  ๒) การจัดสรรงบประมาณ QOF มีการจัดสรรตามผลงานการให้บริการภายใต้ มติ คปสอ. และ
จัดสรรต่อให้พ้ืนที่ภายใน 1 เดือน หลังได้รับโอนงบจาก สปสช. 
  ประธาน : ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องส ารวจข้อมูล ในกรณีท่ีหน่วยบริการยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

  ไม่มี 
  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ไม่มี 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
   ไม่มี 
   ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
        ๔.๔.๑ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการทุจริต ITA ให้ด าเนินการครอบคลุมทุกหน่วย
บริการในส่วนของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปรับปรุงแก้ไขในกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ  
    ๔.๔.๒ การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับพระราชส านัก ขอให้ด าเนินการให้
ถูกต้องอย่างเคร่งครัด         
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  

        นายสุธีรวิทย์ สุขนวล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)  
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) เพ่ือสบทบทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐  
   ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ๔.๖.๑  นายประจวบ รามณีย์ การมอบอ านาจการจัดซื้อจ้าง ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตามท่ีเห็นสมควร 
    นายสุพล ชุมพาที ชี้แจงประเด็น การมอบอ านาจ  มีค าสั่งแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมอบหมายอ านาจเฉพาะผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ในส่วนการมอบอ านาจสาธารณสุข
อ าเภอนั้น เป็นดุจพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
    ๔.๖.๒  การคัดเลือกข้าราชการที่มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ช่วยสาธารณสุข
อ าเภอป่าพะยอม จะด าเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๐   
    ๔.๖.๓  การด าเนินการโอนเงินงบ PP ให้กับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
  ประธาน: ในการด าเนินการการโอนเงินงบ PP ขอให้ด าเนินการไปตามระเบียบทางราชการ 
ขอให้ด าเนินการด้วยความสมัครใจ     
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
     ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับ  โรคอุจาระร่วง คิดเป็น
อัตราป่วยมากที่สุด คือ ๑,๑๙๖.๘ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๒๐๖.๒  
ต่อประชากรแสนคน และ โรคไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๑๗๑.๑  ต่อประชากรแสนคน เป็นต้น และในกรณี 
ที่มีอัตราป่วยสูงกว่า ค่า Median ขอให้ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องด้วย    
  ๒) สถานการณไ์ข้เลือดออก จังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในเขตสุขภาพที่ 
๑๒ จังหวัดพัทลุง อยู่อันดับ ๓ มีแนวโน้มลดลงแต่ยังสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.2560 
– 2๒ ส.ค. 2560) ) 901 ราย อัตราป่วย 171.1 ต่อประชากรแสนคน และอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดในระดับ
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เขตสุขภาพที่ ๑๒ คือ อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอเขาชัยสน อันดับที่ ๗ อ าเภอปากพะยูน อันดับที่ ๑๕ และ  
อ าเภอศรีนครินทร์ 
   อ าเภอที่มีแนวโน้มอัตราป่วยลดลงแต่ยังสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง   
คือ อ าเภอเมืองพัทลุง และอ าเภอเขาชัยสน  จ านวนผู้ป่วยสะสม 4 สัปดาห์ (31 ก.ค.2560 - 28 ส.ค. 2560) 
37 ราย อัตราป่วย 7.03 ต่อประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  คือ อ าเภอ
ศรีบรรพต อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอกงหรา และอ าเภอบางแก้ว ต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า 
1๕๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ อ าเภอเมืองพัทลุง ต าบลพญาขัน ต าบลควนมะพร้าว ต าบลท่าแค ต าบล
ล าป า ต าบลคูหาสวรรค์ ต าบลนาท่อม ต าบลนาโหนด ต าบลชัยบุรี ต าปรางหมู่ ต าบลเขาเจียก ต าบลท่ามิหร า 
และต าบลต านาน อ าเภอปากพะยูน คือ ต าบลเกาะหมาก ต าบลดอนประดู่ และต าบลหารเทา อ าเภอเขาชัยสน 
คือ ต าบลควนขนุน ต าบลหารโพธิ์ ต าบลโคกม่วง และต าบลเขาชัยสน อ าเภอควนขนุน คือ ต าบลทะเลน้อย   
  อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median อัตราป่วย
ไข้เลือดออก อ าเภอเมืองพัทลุง (1 ม.ค.60 ถึง 28 ส.ค. 2560 จ านวน 436 ราย อัตราป่วย 347.7  ต่อ
ประชากรแสนคน 
  อ าเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median อัตราป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2560 จ านวน 91 ราย อัตราป่วย 202.1  ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอศรีบรรพต อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median อัตราป่วย
ไข้เลือดออก (1 ม.ค. 2560 ถึง 28 ส.ค. 2560 จ านวน 14 ราย อัตราป่วย 78.3  ต่อประชากรแสนคน 
 หมู่บ้านที่เกิดผู้ป่วย 2 nd Generation ไม่สามารถควบคุมโรคได้ภายใน 28 วัน 
และหมู่บ้านที่มีแนวโน้มควบคุมโรคไม่ได้ แยกเป็นรายอ าเภอมีดังนี้  อ าเภอเมืองพัทลุง คือ  ต าบลพญาขัน คือ  
หมู่ที่ ๑๖ อ าเภอเขาชัยสน คือ ต าบลหารโพธิ์ หมู่ที่ ๒ และอ าเภอควนขนุน คือต าบลปันแต หมู่ที่ ๖    

  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง   

๑) สนับสนุนให้ทุกอ าเภอเปิด war room จัดประชุม จัดหาวัสดุเคมีภัณฑ์/ 
อุปกรณส์ าหรับคุมโรคไข้เลือดออกให้เพียงพอและทันสถานการณ์ 

   2) สร้างภาคีเครือข่าย ด้านสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)
โรงเรียน ชุมชน และผู้น าศาสนา เป็นวาระชุมชน 

   3) โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และ บ้านพักเจ้าหน้าที่จะต้องไม่มีลูกน ้ายุงลาย 

   4) ทีมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กับ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับ
อ าเภอ ร่วมเป็นทีมวิชาการ ติดตามประเมินคุณภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการต่างๆ ร่วมประเมิน
ค่าดัชนี ลูกน ้ายุงลายในสถานบริการสาธารณสุข/ ในชุมชน และ ร่วมประชุม war room ในระดับอ าเภอ 

   5) รวมพลังพิฆาตยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ + 5 ส. ทุกวันศุกร์ ในหน่วยงาน 
และท่ีบ้านทุกวันเสาร์ อาทิตย์ “เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ ยุงลายมาเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน ้าปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลาย วางไข่ ร่วมกับ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย” 
 ประธาน:  ผู้ป่วยโดยสว่นใหญ่เป็นเด็กนักเรียน ขอให้ด าเนินการทั้งโรงเรียนและบ้าน 
ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง สร้างภาคีเครือข่ายด าเนินการ จากสถิตขิ้อมูลที่ผ่านมา พบว่า จ านวนผู้ป่วยของจังหวัดพัทลุงมี
อัตราป่วยสูงสุด ในช่วงเดือน สิงหาคม 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



-๘- 

  ๔.๗.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้านข้อมูล 

สุขภาพ จังหวัดพัทลุง (SIS))   
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๒) สรุปการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นการประชุมคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล(กวป.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

 ผลการประเมิน สรุปว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๗.๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) สถานะการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๗.๔ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์  

น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ตามมาตรา ๔๔ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๗.๕ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) การร่วมขับเคลื่อนค่านิยม กระทรวงสาธารณสุข   
 ประธาน : ๑) ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขับเคลื่อนโดยใช้คริบวีดิโอ ก่อนการประชุมของ 

คณะกรรมการบริหารของแต่ละหน่วยงาน และขับเคลื่อนให้มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ MOPH ประจ าหน่วยงาน 
      ๒) การจัดการต าแหน่งว่างของพยาบาลวิชาชีพ มอบหมายให้กลุ่มงาน 

ทรัพยากรบุคคลด าเนินการด้วย 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.๗.๖ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางสุวรรณา พัฒนพงษ์ น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

   ๑) สรุปผลการรณรงค์พัฒนาการเด็ก ๑๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   ประธาน เด็กทุกรายควรได้รับการพัฒนาการเด็กทุกราย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องถือเป็นหน้าที่ตาม
ภาระงานของตนเอง มีแนวทางจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กระดับอ าเภอ เพ่ือติดตามเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 
  มติที่ประชุม รับทราบ (บันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๘ น. 
 

                
               
                                            

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


