
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบด ีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๔. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๕. นายกวิน  กลับคุณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา 
๖. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๗. นางณัฐชยา  ซ้อนข า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๘. นายโมทย์  ฝอยทอง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๙. นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 

๑๐. นายเองพงษ์  ก้องพงษ์ธร แทน รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๑๑. นางสาวมันตา  โชติพืช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๒. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   

และ รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๓. นายจารึก  ปิยวาจานุสรณ์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๔. นายประจวบ รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๕. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๖. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๗. นายอ าพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๘. นายประภาส  สงธนู   สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๑๙. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๐. นายธวัชชัย วีระกิติกุล  สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๑. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๒. นายบุญชู  คงเรือง   สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๓. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๔. นายสมใจ  หนูฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๕. นายสุพล ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๖. นางสุวรรณา  พัฒนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๗. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๘. นางอารีย์  ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๒๙. นางกัญญา  อัศวสุดสาคร แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๐. นางวาสนา  ขวัญสกุล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๑. นางสุพร  พรหมมาศ        หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
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๓๒. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
และเภสัชสาธารณสุข 

๓๓. นางลักขณา   พืชมงคล แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๔. นายโชติ  ชว่ยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๕. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๖. นายเจริญ  ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๗. นายมานพ  รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๘. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๙. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑.  นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๓. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน), 

ติดราชการ 

๔. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง
ที่ ๕ จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๕. นางปานจิต  ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑. นางอรสา  ยิ่วเหล็ก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒. นางจุรินทร์  เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๓. นายสมบัติ  พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒0 น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
1)  ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
2)  อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(งานตรวจสอบ

และควบคุมภายใน) 
“การรู้จักรับผิด คือ การยอมรับว่า สิ่งที่ตนท ามีข้อใด ส่วนใดผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะ

เหตุใดข้อนี้มีประโยชน์ ท าให้รู้จักพิจารณาการกระท าของตน พร้อมทั้งข้อบกพร่องของตนอย่างจริงจัง เป็นทางที่จะ
ช่วยให้คิดหาวิธีปฏิบัติแก้ไข การกระท าและความผิดพลาดต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้” 

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธี 
พระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๒๘ 
   3)  บรรเลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 

4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
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๕)  ชี้แจง “กองทุนเงินออม” โดยนายวิโรจน์ รอดด า กรรมการกองการออมแห่งชาติภาคใต้ 
โดยสรุป มุ่งส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และอาชีพอิสระ มีอายุ

ตั้งแต่ 15 – 60 ปี เพ่ือรับเงินสมทบจากรัฐบาลฟรี ไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี  ผลตอบแทนเบื้องต้นคือ เงินจาก
ออมเอง, อัตราดอกเบี้ย, รัฐสบทบให้ สัดส่วนตามอายุ เป็นต้น  

เป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ คน  โดยมุ้งเน้นในกลุ่ม ผู้น าชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
เป็นต้น โดยขอความร่วมมือ รพ.สต. ละ ๑๐ คน  เป้าหมาย ๑,๒๐๐ คน  ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องและในส่วนพ้ืนที่
รับผิดชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1  เทศกาลวันมาฆบูชา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันหยุดขอเชิญทุกท่านร่วม

ปฏิบัติศาสนกิจ ด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ   

 1.1.๒ การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล(สัญจร)  ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง งวดวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วย 
   มติที่ประชุม รับทราบ   

 1.1.๓ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวง
สาธารณสุข รอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕  มกราคม ๒๕๖๒ ขอชื่นชม
คณะที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
   มติที่ประชุม รับทราบ   

 1.1.๔ การเร่งรัดและติดตาม การให้ด าเนินการผลการด าเนินงานของหน่วยบริการ รพ.สต.
โดยมีการประมวลผลข้อมูลทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน ขอสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการปฏิบัติงานของการ
บริการ ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น อัตราเกิด อัตราการตาย จ านวนคนฝากครรภ์ จ านวนผู้ป่วย
เรื้อรัง เป็นต้น   
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๑.๑.๕  สืบเนื่องจากการเกษียณอายุราชการสาธารณสุขอ าเภอในปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  ๒ ต าแหน่ง มีข้อสั่งการเบื้องต้น คือ อนุญาตให้มีการย้ายสลับต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอ
ที่รอการเกษียณเดิมย้ายได้ก่อน  โดยจะด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนในล าดับถัดไป  ซึ่งจะขอใช้ต าแหน่งว่าง
ก่อนเกษียณอายุ ภายใน ๖ เดือน เว้นแต่มีเหตุผลเชิงบริหาร มีวางแผนค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๒  และในส่วนของต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ  และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  จ านวน ๒ ต าแหน่ง จะด าเนินการในหลักการเดียวกัน และใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล อย่างยุติธรรมทุกฝ่าย 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหนา้ส่วนราชการระดับจังหวัด น าเสนอโดย นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หวัหน้ากลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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๑.2.1  เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน  ม.ค. ๒๕61 มี
รายละเอียดดังนี้ 

๑) หัวหน้าส่วนที่ย้ายมาใหม่  คือ 
นางจุฑามาศ เมืองสง ย้ายมาต าแหน่ง หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 

พัทลุง 
นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ย้ายมาต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการ 

อาชีพควนขนุน  
นายภูดิศ ชนะวรรณโณ ย้ายมาต าแหน่ง นายอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562  เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 24.14  ต่ ากว่า 
เป้าหมาย เป็นล าดับ 67 ของประเทศ(เป้าหมาย ร้อยละ 36) เดือนที่แล้วล าดับที่ 68 ของประเทศ  

๓) ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนประจ าเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑  
เกิดอุบัติเหตุจ านวน 133 ครั้ง มีจ านวนเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 17 จ านวนตายจ านวน 19 ราย เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 90 ราย สาเหตุการเสียชีวิต เกิดจากสาเหตุ ขับขี่ตัดหน้ากระชั้นชิด  ส่วนใหญ่เกิดจากถนนทางตรง  
รถที่ขับขี่ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์  
   ๔) ผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรม มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 38 เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว
จ านวน 15 เรื่อง อยู่ในระหว่างด าเนินการจ านวน 23 เรื่อง และให้ค าปรึกษาจ านวน 13 เรื่อง  
(มีเรื่องค้างของ สสจ. จ านวน 1 เรื่อง ) 

๕) การส ารวจแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดพัทลุง มี 3 แห่ง คือ 
               - สระน้ าศักดิ์สิทธิ์วัดดอนศาลา อ าเภอควนขนุน 
                - ถ้ าน้ าศักดิ์สิทธิ์หุบเขาชัยบุรี อ าเภอเมือง   
               - บ่อน้ าศักดิ์สิทธ์วัดเขียนบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน  

๖) โครงการท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ให้ทุกหน่วยงานราชการคัดแยก 
ขยะ 100 % ลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งและโฟม 
                             “ยืดอกพกถุงผ้า พกกล่องใส่อาหาร พกแก้วน้ าติดกระเป๋าใช้ซ้ าแทนการทิ้ง” 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑2/๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  

เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๗ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม 
กวป.:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอ
แก้ไขต่อไป  

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑2/๒๕๖๑    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 - 29 ม.ค.  
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62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ ๘๒.๑  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัดใหญ่ 
คิดเป็นอัตราป่วย 2๘.๕ ต่อประชากรแสนคน และโรคปวดบวม คิดเป็นอัตราป่วย ๒๐.๔ ต่อประชากรแสนคน 
เป็นต้น ซึ่งอัตราป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น  

  - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของประเทศ  
(วันที่ 1 – 29 มกราคม 2562 ) มีจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ๒,๘๓๔ ราย เสียชีวิต ๒ ราย จังหวัดพัทลุง (29 ม.ค. 
62) จ านวน 36 ราย อัตราป่วย 6.9  อยู่อันดับ ๑๗ ของประเทศ  และในเขตสุขภาพที่ ๑๒ อยู่อันดับ ๓ มี
แนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสมปี 256๒ (1 - 29 ม.ค. 62) จ านวน 36 ราย  
อัตราป่วย 6.9 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดสะสมทั้งปี ในระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอ 
ตะโหมด  อ าเภอควนขนุน และอ าเภอกงหรา และอัตราป่วยในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายอัตราป่วยที่สูงที่สุดใน
ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒  คือ อ าเภอกงหรา และอ าเภอควนขนุน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 
ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี, ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี ในส่วนของต าบลที่มีอัตราป่วยสูง มากกว่า 
๓๐ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดคือ ต าบลปันแต, ต าบลโตนดด้วย และต าบลแม่ขร ี
 อ าเภอตะโหมด อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก  อ.ตะโหมด (1 - 29 ม.ค. 62) จ านวน 7 ราย อัตราป่วย 22.4 ต่อประชากรแสนคน   
 อ าเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก อ.ควนขนุน (1 – 29 ม.ค. 62) จ านวน 11 ราย อัตราป่วย 13.0 ต่อประชากรแสนคน   

 อ าเภอกงหรา อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น แตต่่ ากว่าค่า Median ๕ ปี 
ย้อนหลัง ผู้ป่วยสะสม อ.กงหรา (1 – 29 ม.ค. 62) จ านวน 4 ราย อัตราป่วย 11.0 ต่อประชากรแสนคน   
   การด าเนินการโรคชิคุณกุนยาในภาพรวม จังหวัดพัทลุง (1 - 29 ม.ค. 62) 
จ านวน 12 ราย อัตราป่วย 2.3 ต่อประชากรแสนคน  ขอให้ด าเนินการควบคุม ป้องกันโรคและเฝ้าระวังด้วย 
และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลด้วยและสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ 

          มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล 

ประธาน : ข้อเน้นย้ าหน่วยบริการ คือ โรงพยาบาลควนขนุน, โรงพยาบาลป่าบอน  
โรงพยาบาลปากพะยูน และ โรงพยาบาลป่าพะยอม เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงิน โดยเทียบเคียงข้อมูลใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  
   - โรงพยาบาลตะโหมดก าลังด าเนินการเบิกจ่ายงวดที่  ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
   - สสอ.ตะโหมด ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จไม่เกิน มีนาคม  ๒๕๖๒ 
   - สสอ.ศรีนครินทร์ สสอ.เขาชัยสน ก าลังด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
  ประธาน : สนับสนุนแนวทางการบริหารงาน ในด้านการบริหารบุคคลที่ดี  คือการบริหาร
จัดการภาครัฐ  และรายได้เฉลี่ยของจังหวัดพัทลุง ตาม GDP มีรายได้ประมาณ 60,000 กว่าบาทต่อปี 
   มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔  ผลการประเมินร้อยละของความสุขบุคลากรของหน่วยงาน   
ประธาน : ขอความร่วมมือทุกท่าน ในการบันทึกข้อมูลให้ครอบคลุมด้วย  โดยมีการวิเคราะห์ 
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ข้อมูล ประเด็นที่เกี่ยวกับ ปัจจัยหลัก ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  ใช้แนวทางปรุงสุข
อย่างไม่สุดโต่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง    

    ไม่มี 
                 ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    ไม่มี 
  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
    พิธีเปิด พอ.สว. อย่างสมพระเกียรติ ขอให้มีพิธีกรด าเนินการกิจกรรม  ผู้เชิญค ากล่าว
รายงาน  การจัดโพเดี่ยม  การถ่ายรูปจัดล าดับ ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง การเยี่ยม
บ้านนายกเหล่ากาชาด แม่บ้านสาธารณสุข เตรียมรถ ๒ คัน เยี่ยมบ้าน ๕ ราย ให้ความส าคัญกับเครือข่ายด้าน
สุขภาพด้วย ซึ่ง แนวทางของจังหวัดพัทลุง มีการบูรณาการกับจังหวัดเคลื่อนที่ ขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้องด้วย 
  นายบุญชู  คงเรือง  แจ้งที่ประชุม ขอให้เป็นแนวปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  
  ประธาน : มุ่งเน้นเรื่องราชพิธีเป็นหลักขอความร่วมทุกท่านที่เก่ียวข้องด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  รพ.สต. ระยะเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใน รพ.สต.ขนาดใหญ่ โดยก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่ งมอบหมายกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข  
จัดหาคุณลักษณะพัสดุและก าหนดรายการราคากลาง ด้วย 
    มติที่ประชุม รับทราบ   
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    ไม่มี 
  ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    นายจารึก ปิยวาจานุสรณ์  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติใน การประกวด อสม.
ระดับชาติ โดยนางลดารัตน์  ข าแก้ว ได้รับการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ต าบลต านาน อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง   
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีการเตรียมการอย่างพอเพียง 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   ๔.๗.๑ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขโดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอ
รายละเอียดดังนี้ 

๑)  ความทันเวลาและคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม (จากระบบสารสนเทศด้าน 
ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดพัทลุง : HDC on Cloud 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง   
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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   4.7.๓ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยนายเจริญ ปราบปรี น าเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 
 ๑) แจ้งการคัดครองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม เคลื่อนที่
(Memmogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ จังหวัดพัทลุง ประจ าปี ๒๕๖๒  
ในวันที่ ๑๓ – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือแต่ละอ าเภอ 
  ประธาน : ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วย ในการด าเนินงานเฉลิมพระเกียรติ  
โดยมอบหมาย คุณเจริญ ปราบปรี ด าเนินงานอย่างเคร่งครัดด้วย  
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.7.๔  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โดยนายสุพล  ชุมพาที น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) เร่งรัดการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีปรับเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน ตามรายไตรมาส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยว ที่มีการเบิกจ่าย น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวม 
ขอความร่วมมือเร่งรัดด าเนินการด้วย และความร่วมมือในการเร่งรัดการส่งมอบรายการพัสดุด้วย 
 ประธาน : ขอความร่วมมือทุกท่าน เร่งรัด การเบิกจ่าย สสอ.และ รพ. ด้วย  
ซ่ึงในภาพรวมเบิกจ่ายเพียง ๗๘๑,๙๐๐  บาท 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.7.๕  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โดยนางวาสนา ขวัญสกุล  
น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การเพ่ิมเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)   
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
  4.7.๖  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข โดยนายณัฐพงษ์ พัฒนพงศ์ 
น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) เร่งรัดหนี้ภาคเอกชน  ขอความร่วมมือแต่ละโรงพยาบาล ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ด้วย 
    ประธาน : ขอเร่งรีบติดตามอย่างเร่งด่วน ขอความร่วมมือผู้อ านวยโรงพยาบาล 

ทุกแห่งด้วยโดยให้ส ารวจข้อมูล ในส่วนขององค์การเภสัชกรรม และภาคเอกชน 
   มติที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๒ น. 
 

                               
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


