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                              ร่าง 
 

ค าสั่งจังหวัดพัทลุง 
ที ่............./ ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
........................................................... 

 

อนุสนธิ ค ำสั่งจังหวัดพัทลุงที่  ๗๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๑๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง เพ่ือวำงแผนและควบคุม ก ำกับกำร
ด ำเนินงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัด นั้น  

เนื่องจำกได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกลุ่มงำน ในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง  ตลอดจนให้
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมต่อเนื่อง  จึงยกเลิกค ำสั่งจังหวัดพัทลุงที่  ๗๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๑๑ เมษำยน  
พ.ศ. ๒๕๖๐  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังห วัดพัทลุงใหม่ 
ประกอบด้วย  

 

๑. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ประธำน 
๒. นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) รองประธำนคนที่ ๑ 
๓. นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ (ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ) รองประธำนคนที่ ๒ 
๔. นำยสุนทร คงทองสังข์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนคนที่ ๓ 
๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพัทลุง กรรมกำร 
๖. หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนปฐมภูมิและทุติยภูมิ โรงพยำบำลพัทลุง กรรมกำร 
๗. หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลพัทลุง กรรมกำร 
๘. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลกงหรำ กรรมกำร 
๙. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเขำชัยสน กรรมกำร 
๑๐. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตะโหมด กรรมกำร 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลปำกพะยูน กรรมกำร 
๑๒. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลควนขนุน กรรมกำร 
๑๓. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีบรรพต กรรมกำร 
๑๔. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลป่ำบอน กรรมกำร 
๑๕. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบำงแก้ว กรรมกำร 
๑๖. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลป่ำพะยอม กรรมกำร 
๑๗. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศรีนครินทร์(ปัญญำนันทภิกขุ) กรรมกำร 
๑๘. สำธำรณสุขอ ำเภอเมืองพัทลุง กรรมกำร 
๑๙. สำธำรณสุขอ ำเภอกงหรำ กรรมกำร 
๒๐. สำธำรณสุขอ ำเภอเขำชัยสน กรรมกำร 
๒๑. สำธำรณสุขอ ำเภอตะโหมด กรรมกำร 
๒๒. สำธำรณสุขอ ำเภอควนขนุน กรรมกำร 
 ๒/๒๔ สำธำรณสุขอ ำเภอ... 



๒ 
 

๒๓. สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน กรรมกำร 
๒๔. สำธำรณสุขอ ำเภอศรีบรรพต กรรมกำร 
๒๕. สำธำรณสุขอ ำเภอป่ำบอน กรรมกำร 
๒๖. สำธำรณสุขอ ำเภอบำงแก้ว กรรมกำร 
๒๗. สำธำรณสุขอ ำเภอศรีนครินทร์  กรรมกำร 
๒๘. สำธำรณสุขอ ำเภอป่ำพะยอม กรรมกำร 
๒๙. หัวหน้ำหน่วยควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ ๕ อ ำเภอเมืองพัทลุง กรรมกำร 
๓๐. ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบำลเมืองพัทลุง กรรมกำร 
๓๑. หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป กรรมกำร 
๓๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนทันตสำธำรณสุข กรรมกำร 
๓๓. หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ กรรมกำร 
๓๔. หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข กรรมกำร 
๓๖. หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ กรรมกำร 
๓๗. หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันสุขภำพ กรรมกำร 
๓๘. หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร กรรมกำร 
๓๙. หัวหน้ำกลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล กรรมกำร 
๔๐. หัวหน้ำกลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย กรรมกำร 
๔๑. หัวหน้ำกลุ่มงำนนิติกำร กรรมกำร 
๔๒. หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กรรมกำร 
๔๓. หัวหน้ำกลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพติด กรรมกำร 
๔๔. หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
๔๕. หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข กรรมกำรและ

เลขำนุกำร                                  
๔๖. นำยจิรพงษ์ แสงทอง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๗. นำยสุชำติวิทยำ ขวัญแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   กรรมกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาสาธารณสุข จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา เพ่ือใช้ก าหนดนโยบายและ

แนวทางการพัฒนาสาธารณสุขของจังหวัด 
๒. พิจารณาและก ากับแผนพัฒนาสาธารณสุขของจังหวัดระยะยาว (แผน ๕ ปี) ระยะสั้น (แผน ๑ ปี)  

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอขอและด าเนินการจัดสรร
ทรัพยากรประจ าปีแก่หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ภายในจังหวัด 

๓. ประสานงานกับกระทรวงหลักและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ
พัฒนาจังหวัด 



๓ 
 

๔. ติดตาม ก ากับ และประเมินผลโดยรวบรวมข้อมูล สถิติสาธารณสุข สรุปผลความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งผลกระทบของการด าเนินงานต่อปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดโดยท าเป็นเอกสารสรุปผลการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานประจ าปี 

๕. จัดให้มีการนิเทศและแนะน า ตลอดจนให้การสนับสนุนการด าเนินงานทุกรูปแบบ เพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุขในระดับอ าเภอและต าบล เช่น การสนับสนุนการด าเนินงานของ คปสอ./คปสอ.ม. อย่างต่อเนื่อง 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดและกระทรวงสาธารณสุข 
๗. ให้ประธานคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล มีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างาน  

เพ่ือด าเนินงานภายใต้ภารกิจของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
๘.  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                 (ลงชื่อ)            
        
 

        สุชำติวิทยำ คัด/ทำน...                        
 

 
 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำยสุชำติวิทยำ ขวัญแก้ว) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 


