
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง 
๑. นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
๒. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๓. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
๔.  นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
๕. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๖. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๗. นางสาววสี หวานแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๘. นายกวิน  กลับคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา และ   

รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๙. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   

๑๐. นายพิพัฒน์ มพิพัฒน์รัตนเสรี   ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลป่าบอน  

๑๑. นายโมทย์ ฝอยทอง    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๒. นายบุญชู  คงเรือง  สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
๑๓. นายประจวบ  รามณีย์  สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
๑๔. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
๑๕. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
๑๖. นายอำพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
๑๗. นายสมนึก จันทร์เหมือน    สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
๑๘. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
๑๙. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอำเภอควนขนุน  
๒๐. นายพิลือ เขียวแก้ว  รก. สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
๒๑. นายประสพ ตราชู   รก.สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
๒๒. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
๒๓. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 จ.พัทลุง 
๒๔. นางสาวมณฑิรา  เกษรา แทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง 
๒๕. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๖. นายสมใจ หนูฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๗. นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๘. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๙. นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี  หัวหน้ากล ุ ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๓๐. นายกิตติศักดิ์ เมืองหนู  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๑. นางอารีย์ ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 



-๒- 
๓๒. นางสุพร พรหมมาศ     หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๓. นายณัษฐ์พงษ์  พัตนพงศ ์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๔. นายนฤพงศ์ ภักดี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๕. นายโชติ ช่วยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๖. นายเจริญ ปราบปรี  หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓๗. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓๘. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

  ๓๙. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
  40. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑.  นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ติดราชการ 
๒. นายจรุง  บุญกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๓. นางสาวมันตา โชติพืช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
ติดราชการ 

๔. นางสาววัชรียา ปาละกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต   ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง 
๑.  นางจุรินทร์  เจริญผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒0 น.  
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 

1) ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
2) อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)   
“งานของชาตินั้นเป็นงานที่กว้างขวาง ประกอบด้วยงานทุกด้าน ทุกระดับ อันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง          

ถึงกันหมด โดยแต่ละอย่างต่างต้องอาศัย และเกื้อกูลสนับสนุนกันอย่างสอดคล้องพอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผล ที่ทำ
ให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงและเจริญก้าวหน้าไปได้ ดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องพยายามปฏิบัติ
ตน ปฏิบัติงานให้สัมพันธ์ประสานกับบุคคลอ่ืน ฝ่ายอ่ืนให้ได้” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 
บพิตร  พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2540  ณ พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2540 

3)  บรรเลงสรรเสริญพระบารมี(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕) การมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มงานบรหิารทรัพยากรบุคคล 
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ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ปฏิบัติตวั ปฏิบัตติน เป็นแบบอย่างที่ดี  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ และ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
 1.1.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. ให้ไว้  

ณ ว ันที ่  24 กุมภาพันธ์  2563 ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดพัทล ุง เร ่งร ัดดำเน ินการให้แล ้วเสร ็จภายใน  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563   

 1.1.๒ สถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 1.1.๓ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  ติดตามเยี่ยม 

กัญชา และกระท่อม ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 1.1.๔ รมช.ว ่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามเยี ่ยม รพช.ตะโหมด มัสยิด อำเภอ 

ปากพะยูน ในวันที่ 4 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือ อสม. ให้การต้อนรับด้วย  
 1.1.๕ มุ้งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนา โรงพยาบาล F1 ในการพัฒนาองค์กร พัฒนา M2 โดยมุ้ง

เน้นจุดแข็งระบบบริการ 
1.2 เรื่องเพ่ือทราบ จากเขตสุขภาพที่ 12 

1.๒.1 ร่าง คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพกำรบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
เขตสุขภาพที ่12 

๑.๒.๒ Blueprint of Health Service and Human Resource เขตสุขภาพท่ี 12 
1.๒.3 กำหนดจัดแข่งกีฬา กระทรวงสาธารณสุขไทย-มาเลเซีย วันที่ 13-15 มีนาคม 2563 

   ๑.๒.๔ รายละเอียดการของบประมาณ สนับสนุน ของหน่วยบริการ มอบหมาย 
นายสมใจ หนูฤทธิ์ รวบรวมรายละเอียดด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  

๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงาน
การประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจำนวน 6 วาระ ๗ หน้า กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ใน  เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. 
:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไข
ต่อไป  

    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖3    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑) สถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

สถานการณ์โรคปอดอักเสบ จากเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระดับประเทศ มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน ๓๗ ราย   
 ประธาน ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลในเชิงวิชาการ และระมัดระวังในการให้ข้อมูลด้วย 
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โดยมีการเปิด war room โซนสีเหลืองแล้ว ในการดำเนินงานมีแนวโน้ม ซ้อมแผนบนโต๊ะ โดยจำลอง
สถานการณ์ โดยมอบหมายให้ ทีม SAT ประเมินสถานการณ์ หากมีประเมินสถานการณ์ มีประเด็นที่ต้อง
ตัดสินใจ ดำเนินการโดย IC 

๒) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ (1 – 2๕ ก.พ. 63) 

คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 42.2 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคไข้หวัดใหญ่  
คิดเป็นอัตราป่วย ๑0.9 ต่อประชากรแสนคน โรคปอดอักเสบ คิดเป็นอัตราป่วย 9 ต่อประชากรแสนคน และ
ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย 4 ต่อประชากรแสนคน   

   ๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง 
 - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 – 25 ก.พ. 6๓) จำนวน 2๘ ราย อัตราป่วย  
๕.๓๓ ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี คือ อำเภอตะโหมด  
อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอบางแก้ว และอำเภอควนขนุน จำแนกตามวันพบผู้ป่วย 1 สัปดาห์ย้อนหลัง ระหว่าง
วันที่ 1 – 25 ก.พ. 63 มีผู้ป่วยจำนวน ๒๑ ราย   

   อัตราป่วยตามกลุ ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วงอายุ  
๑๕ – ๒๔ ปี และ ช่วงอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี 

อำเภอตะโหมด จำนวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า  
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 - 25 ก.พ. 63) จำนวน 3 ราย อัตราป่วย 9.6 ต่อประชากร
แสนคน    

อำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
เล็กน้อย จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 - 25 ก.พ. 63) จำนวน จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 8.3 ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภอบางแก้ว อัตราป่วยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 - 25 ก.พ. 63) 
จำนวน จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 7.5 ต่อประชากรแสนคน 
 อำเภอควนขน ุน  อ ัตราป ่ วย  ม ี แนวโน ้มลดลง ต ่ ำกว ่ าค ่ า  Median ๕ ปี   
(1 - 25 ก.พ. 63) จำนวน จำนวน 6 ราย อัตราป่วย 7.1 ต่อประชากรแสนคน 
 อำ เภอป่ าบอน  อ ั ต ร าป ่ ว ยม ี แนว โน ้ ม ลดล ง  ต ่ ำ กว ่ า ค ่ า  Median ๕ ปี   
(1 - 25 ก.พ. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภอศร ีนคร ินทร ์ อ ัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่ส ูงกว ่าค ่า Median ๕ ปี  
(1 – 25 ก.พ. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภอเขาช ัยสน อัตราป่วย ม ีแนวโน้มลดลง และต่ำกว ่าค ่า Median ๕ ปี  
(1 - 25 ก.พ. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน   
  อำเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 - 25 ก.พ. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน 
 อำเภอปากพะยูน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 – 25 
ก.พ. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภอศรีบรรพต อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 – 25 
ก.พ. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน 
  อำเภอป ่าพะยอม อ ัตราป ่วย ม ีแนวโน ้ม ลดลง ต ่ ำกว ่ าค ่ า  Median ๕ ปี    
(1 – 25 ก.พ. 63) จำนวน 0 ราย อัตราป่วย 0.0 ต่อประชากรแสนคน  
   มติที่ประชุม รับทราบ 



-๕- 
๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล   
 สถานการณ์ทุกหน่วยอยู่ในระดับ ปกติ  จากการประเมิน รายได้เกินดุลเป็นส่วนใหญ่ 

รายจ่ายไม่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
          หน่วยบริการที่มีวิกฤต รพ.ควนขนุน, รพ.เขาชัยสน และ รพ.ป่าพะยอม 

 ๓.๓ นำเสนอการดำเนินงานการให้บริการ ในกลุ่มผู้ป่วย intermediate care  ของประธาน  
Service Plan ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเขาชัยสน   
       มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๔ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5)  โดยกลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ   
 ประธาน มุ้งเน้นขอให้ โรงพยาบาลพัทลุง เป็นตัวแทน ในการดูแลสุขภาวะประชาชนด้านสังคม  
ในครั้งต่อไป โดยในปีนี้ รพ.ยะลา เป็นตัวแทนศูนย์บริการ 
       มติที่ประชุม รับทราบ 

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 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ    
      ไม่มี   
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
     ไม่มี 
   ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

  ไม่มี 
   ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 4.7.๑ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู นำเสนอรายละเอียด
ดังนี้ 
 ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง ซึ่งจังหวัดพัทลุง มีการ
เบิกจ่ายเป็นอันดับที่ ๑ ของเขตสุขภาพท่ี 12    
     มติที่ประชุม รับทราบ 

4.7.๒ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
โดยนายเจริญ ปราบปรี  นำเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การติดตามการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ระดับสำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดพัทลุง   
 ประธาน เน้นย้ำ กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ไม่รุนแรงห้ามตาย  กลุ่ม A ขอให้ประเมิน
ผู้ป่วยด้วย กลุ่ม B มีน้อย หน่วย FR ช่วยพัฒนาในเชิงปริมาณด้วย มุ่งเน้นพัฒนาทุกตำบล และมุ้งเน้นการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ โดยมีการส่งเสริมให้มีสมรรถนะทำการปฏิบัติงานด้วย ตลอดจนขอความร่วมมือในการดำเนินงาน 
พชอ.ของแต่ละอำเภอด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  



-๖- 
มติที่ประชุม รับทราบ 

4.7.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสุพร  พรหมมาศ  นำเสนอ 
รายละเอียดดังนี้ 

        ๑) เตรียมความพร้อมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ รอบ 1/2563  
ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้วย 
        มติที่ประชุม รับทราบ 

2) ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางไป ต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง  
 ประธาน มกีารสั่งการไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านด้วย  

    มติที่ประชุม รับทราบ 
3) การจัดทำแผนกำลังคนระบบบริการ HR.(Blueprint) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

มติที่ประชุม เห็นด้วย อนุมัติในหลักการ การศึกษานการบูรณาการการเรียนการสอน  
งานวิชาการการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิต อาจารย์ บุคลากร และระบบสุขภาพ
จังหวัดพัทลุง  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ นางอารีย์ ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  แจ้งเรื่องที่กระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดตั้ง สมาคมชมรม อสม.ประเทศไทย มีสมาชิก 680 คน โดยมีบางอำเภอ ยังไม่มี อสม.สมาชิกสมาคม
ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ ทำความเข้าใจ ให้กับ อสม. ด้วย 
      ประธาน เน้น ตะโหมด และปากพะยูน เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับ พ่ีน้อง อสม. 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง  
แจ้งการดำเนินงานลดแม่ตาย ขอความร่วมมือ โดยลงพื้นที่ ชุมชน รพ.สต. และ รพช. โดยมีการวางแผน ให้ปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ ของคณะกรรรมการ MCH broad  
 การส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากมีการสื่อสารจากแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 
ขอให้สื่อสารไปแนวทางเดียวกัน ในลักษณะเป็นการรักษาที่เฉพาะทางและมีความเชี่ยวชาญ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.41 น. 
                               

                                
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


