
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
   1. นายไพศาล  เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

2. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
3. นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5. นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
6. นายสุพล  ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. นายสมใจ  หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
8. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
9. นายเจริญ  ปราบปรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

10. นางนารถอนงค ์ประดับทรัพย์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
11. นายนฤพงศ์  ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
12. นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
13. นางกัญญา อัศวสุดสาคร แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
14. นางอารีย์  ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
15. นางสุพร  พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายมานพ  รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
18. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
19. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
20. นายกวิน  กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
21. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
22. นายวิชัย สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
23. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและ รก.ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลป่าบอน 
24. นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
25. นายชุติมันต์ พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
26. นายทรงเกียรติ  พลเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
27. นางสาววสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
28. นายสำราญ  ทองศรีชุม ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
29. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
30. นายวสันต์ิ  ยังสังข ์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา 



-๒- 
ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 

31. นายประสพ ตราชู รก. สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
32. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
33. นายชัยวัฒน์ เหมือนสังข์ แทน สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 
34. นายสมนึก  จันทร์เหมือน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
35. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
36. นายสายัญ  ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
37. นายสุชาติ ฉิมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
38. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์  
39. นายอำพล  แก้วเกื้อ สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
๔๐. นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๔๑. นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 
3. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
4. นางปานจิต ตฤตียปุตรานนท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
๑. นางกิติยา  บุรีภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๒. นายนรากร พูลเกื้อ แพทย์ปฏิบัติการ รพ.พัทลุง 
๓. นางจิตรา ปราบปรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น.  
 

ก่อนวาระการประชุม 
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
        "เมื่อมีโอกาสและมีงานทํา ควรเต็มใจทํา โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้
เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" 

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530 

3. บรรเลงสรรเสริญพระบารมี     
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H 
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5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ     
    5.1 การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

บุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- นางสุพา หมื่นศรี  ตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอป่าพะยอม 
บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย 
- นางชุติวรรณ ดวงขวัญ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ป่าพะยอม 
บุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- นางเอมอร  ชะหนู  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เขาชัยสน 

   5.2 การมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมระยะสั้น หลักสูตรพ้ืนฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับ
แพ ท ย์ ป ฐม ภู มิ  (Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor) เขต สุ ขภ าพ ที่  1 2 
ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤษภาคม 2563 เพ่ือพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักเวชศาสตร์ครอบครัว และเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นพ.กัมปนาท  เกษมสัตย์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลเขาชัยสน 
2. นพ.กวิน  กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลกงหรา 
3. พญ.วสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม โรงพยาบาลป่าพะยอม 
4. นพ.ชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ  นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลศรีบรรพต 
5. นพ.ทรงเกียรต ิ พลเพชร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว  โรงพยาบาลบางแก้ว 
6. พญ.เสริมศรี  ปฐมพานิชย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพัทลุง 
7. นพ.ณรากร  พูลเกื้อ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุง 

 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  จงัหวัดพัทลุง  

๑.๑.๑ กำหนดจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี  
ของดีเมืองลุง ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ถึง 6 กันยายน 2563 ณ  บริเวณ 
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/เขตสุขภาพที่ 12  
    1.2.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด 
    - หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อ่ืน  
    ๑)นายสุชาติ แสพรม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง 
     ย้ายไปดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ๒) นายสุขุม มิตตัสส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดพัทลุง 
     ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 
    ๓) นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง (อำนวยการต้น) สำนักงานสถิติจั งหวัด
พัทลุง 
     ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สถิติจังหวัดอุบลราชธานี(อำนวยการสูง) 
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 
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    - ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมทั้ง
จังหวัดเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๐.๗๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๖.๒๖ และ 
โรงพยาบาลพทัลุง ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๔.๒๙ 
    - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖3 (ข้อมูล วันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓) รับเรื่องทั้งหมด ๔๗ เรื่อง ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 
(ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวน ๙๒๔ เรื่อง โดยรับเรื่องร้องเรียน ๒๕ เรื่อง ให้คำปรึกษาแนะนำบริการ
ข้อมูล รับเสนอความคิดเห็นอื่น ๆ ๒๒ เรื่อง ยุติเรื่อง ๑๙ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๘ เรื่อง 
    - สรุปสถิติการเกิดอุบัติหตุทางถนนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เดือน มิถุนายน 2563 
จำนวนอุบัติเหตุ 99 ครั้ง ผู้เสียชีวิตจำนวน 9 คน และผู้บาดเจ็บจำนวน 90 คน ปัญหา/สาเหตุ ส่วนใหญ่มาจาก
สาเหตุ ตัดหน้กระชั้นชิด ขับรถเร็ว/ประมาท เมา ง่วงแล้วขับ แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวม
หมวกนิรภัย และข้ามทางลักผ่าน 
    - เลื่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ชาติ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (เสกักเกมส์) จากเดิม 21-31 มีนาคม 2564 
      เลื่อนเป็นมีนาคม 2565 
    กีฬาอาวุโสแห่งชาติจากเดิม 24 - 30 มีนาคม 2564 
      เลื่อนเป็นเมษายน 2565 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๑.๒.๒ เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 
           1. การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารบัราชการเป็นกรณีพิเศษ  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
           2. การมอบหมาย ผชช.ว. และรองแพทย์ฯ ทำงานระดับเขต  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
           3. แนวทางจัดทำโครงการกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 
12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563  
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 
13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. แล้ว และให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป  
 มติที่ประชุม  รับรอง   
 
 
 
 
 



-๕- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่4/2563  

๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  
ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid - 19 พบผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย  
มติที่ประชุม รับทราบ  
2) โรคตดิต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓  
- โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๓ (1 มกราคม 63 – 2๕  

กรกฎาคม 63) คือ โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากท่ีสุด คือ 704.0 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรค
ปอดอักเสบ คิดเป็นอัตราป่วย 122.2 ต่อประชากรแสนคน โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย 78.1 ต่อ
ประชากรแสนคน และไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย 70.7 ต่อประชากรแสนคน  

๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  
- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในภาพรวม 

ของจังหวัดพัทลุง ผู้ป่วยสะสม ผู้ป่วยสะสม (1 มกราคม 63 – 21 กรกฎาคม 63) จำนวน 100 ราย อัตรา
ป่วย ๑๙.05 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัด คือ อำเภอศรีนครินทร์, 
อำเภอศรีบรรพต , อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว อำเภอควนขนุน และกงหรา ผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ (1 มกราคม 63 – 2๕ กรกฎาคม 63) จานวน 68 ราย อัตราป่วย 13.0 ต่อประชากร
แสนคน อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี ช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี และช่วงอายุ 
๕ - 9 ปี 

อำเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นและต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63-25 
ก.ค. 63)จำนวน 19 ราย อัตราป่วย 70.9  ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอศรีบรรพต อัตราป่วยมีค่าคงที่ และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63-25 ก.ค.63)
จำนวน 9 ราย อัตราป่วย 50.1 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63-25 ก.ค. 63)
จำนวน 44 ราย อัตราป่วย 91.9 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอบางแก้ว อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63-25 ก.ค. 63)จำนวน 16 ราย อัตราป่วย 60.3 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63-25 ก.ค. 
63)จำนวน 64 ราย อัตราป่วย 75.9 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63-25 ก.ค. 63)จำนวน จานวน 12 ราย อัตราป่วย 32.9 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค.63-25 ก.ค. 63)จำนวน จานวน 120ราย อัตราป่วย 99.0 ต่อประชากรแสนคน 

อำเภอปากพะยูน อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63-25 
ก.ค. 63)จำนวน 18 ราย อัตราป่วย 35.2 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มสูงชึ้น และต่ำกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค.63-25 
ก.ค. 63)จำนวน 4 ราย อัตราป่วย 11.1 ต่อประชากรแสนคน  

อำเภอตะโหมด จำนวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าค่า  
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค.63-25 ก.ค. 63)จำนวน 47ราย อัตรา

ป่วย 149.9 ต่อประชากรแสนคน 



-๖- 
อำเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีค่าคงที่ และต่ำกว่าค่า Median ๕ (1 ม.ค.63-25 ก.ค. 63)

จำนวน 18ราย อัตราป่วย 40.6ต่อประชากรแสนคน  
มติที่ประชุม รับทราบ  
3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  
มติที่ประชุม รับทราบ  
3.3 ติดตามการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)   
มติที่ประชุม รับทราบ  

  3.4 เร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ก.ค. 2563   
มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
   ไม่มี 
 

          4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
                สรุปตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 คณะที่ 3 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ   

มติที่ประชุม รับทราบ  
     

          ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   
 

  ไม่มี 
 

 ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
   ไม่มี 

 

 ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 

 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
   ไม่มี 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
        4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู 
           สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
        4.7.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โดยนางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์  
                1) การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง/เพ่ือคัดเลือกผลงาน ส่งคัดเลือกในระดับเขต  เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2563  โดยผู้รับผิดชอบงานกลุ่มผู้สูงอายุ จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มีรายละเอียดดังนี้ 
           การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ  ปี 2563 ณ วัดพังก่ิง อำเภอ
กงหรา 
 
 
 



-๗- 
           การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายตำบลปันแต อำเภอควนขนุน 
           การดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care)  ในชุมชนตำบลท่าแค  อำเภอเมืองพัทลุง 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
            2) การจัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุง ระยะ 3 ปี      
(2564-2566) วันที่ 18 –19 สิงหาคม 2563  กลุ่มเป้าหมาย 150 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
           เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จาก รพช./สสอ./ตัวแทน จาก รพ.สต. 
จำนวน 80 คนภาคประชาชน : ตัวแทนกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด/อำเภอ อสม. คณะกรรมการ
อิสลาม ผู้นำชุมชน/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 50 คน ภาคท้องถิ่น : อปท. (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุ) จำนวน 20 คน 
           3) การประเมินสถานบริการในการประเมินรับรองคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) ใน
กลุ่มวัยทำงาน 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
           4) การดำเนินงานในกลุ่มวัยรุ่นรายละเอียดดังนี้  
              แผนการเยี่ยมประเมินตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์/คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น ปี 2563 
              กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มารับความคิดเห็นการขับเคลื่อน อำเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
                 4.7.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ  หนูฤทธิ์  
                    1) นำเสนอความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตัวชี้วัดตามประเด็นการตรวจ
ราชการ และตัวชี้วัด PA 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
                   2) สรุปตัวชี้วัด MOU รอบ 9 เดือน ปี 2563  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
           3) ผลการประเมินผลตำบลสุขภาวะ ปี 2563 (มิถุนายน 2563)    
 มติที่ประชุม รับทราบ 
                     4) กรอบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
                    5) รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
                    6) โครงการประกวดผลงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563   
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



-๘- 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
   

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.   
 

                    

                                                  
 

 

(นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


