
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ครั้งที่ ๒/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นตน้ไป 
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. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
6. นายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. นายธีรยุทธ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
8. นายสุพล ชุมพาที หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
9. นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

10. นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
11. นายเจริญ ปราบปรี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
12. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
13. นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
14. นายราชัน คงชุม แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
15. นางสินีนาฏ  อนุมณี แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
16. นางอารีย์ ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
17. นายสุพร พรหมมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
18. นายมานพ รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
19. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
20. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
21. นายโชติ  ชว่ยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
22. นายกวิน กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
23. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน 
24. นายวิชัย สว่างวัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
25. นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูนและ รก.ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลป่าบอน 
27. นายโมทน์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
28. นายเอกพงศ์ ก้องพงศธร แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
29. นายสุนทร อรุณโณ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
30. นางสาวธัญญลักณ์ คงฤทธิ์ รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
31. นางสาววสี  หวานแก้ว ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
32. นายประจวบ  รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
33. นายวสันติ์  ยังสังข์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
34. นายพิลือ เขียวแก้ว สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 



-๒- 
ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
35. นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์ สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 
36. นายสมนึก  จันทร์เหมือน สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
37. นายศรชัย  สมแก้ว สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
38. นายภูวนาท ณรงค์รัตน์ แทน สาธารณสุขอำเภอป่าบอน  
39. นางมาธุพร พลพงษ์ แทน สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
๔๐. นายชลิต  เกตุแสง สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
๔๑. นายอำพล  แก้วเกื้อ สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
๔๒. นายจิรพงษ์ แสงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๔๓. นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

๑. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง ติดราชการ 
๒. นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง ติดราชการ 
๓. นายศราวุธ  สายสิงห์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๒. นายวิชา สันติภาพถาวร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๓. นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ นวัตกรชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

ก่อนวาระการประชุม  
1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มงานนิติการ 
“กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความ
ยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมาย
เอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยาย
ออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย” 
       พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33 ณ อาคาร
ใหม่ สวนอัมพร 29 ตุลาคม 2524 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
4. เปิดบรรเลง เพลงจำขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสารค่านิยม M O P H โดยกลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข  
5. การมอบประกาศเกียรติคุณของกลุ่มงานต่าง ๆ 

  5.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆ  



-๓- 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
                   - นายเจร ิญ ปราบปร ี  ตำแหน ่งห ัวหน ้ากล ุ ่ มงานควบค ุมไม ่ต ิดต ่อฯ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
                          - นางจุรินทร์ เจริญผล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
   2. ประเภทบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
                   - นายวัชรินทร์ สังข์ทอง ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง 
   3. ประเภทผู้นำต้นแบบด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   
                             - นายสุนทร คงทองสังข์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1.1 ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
    1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
   1) เร่งรัดการเบิกจ่ายหรือการก่อหนี้ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง มีงบลงทุน 103,615,880.23 บาท ก่อหนี้ประมาณ 18-20 ล้านบาท ซึ่งต้องดำเนินการ
เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
   ๒) การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล การเตรียมความพร้อม               
เรื่อง การอัพเดตโปรแกรมและการซักซ้อมเพ่ือตั้งรับสถานการณ์ของโรค 
   ๓) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกถึงแม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่ามัธยฐานแต่ต้อง  
เคร่งครัดในเรื่องของดัชนีลูกน้ำยุงลาย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธานมอบหมายให้นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานในการ

ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
มีจำนวน 6 วาระ 9 หน้า กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนิน                         
การจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป.แล้ว และให้คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบ                              
หรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม  รับรอง   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/256๔  
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงาน  

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
                      ๑) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา covid - 19 ทั่วโลก มีผู้ป่วยประมาณ 100 ล้านคนจากประชากร 



-๔- 
๗,๐๐๐ กว่าล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุดในโลก มีจำนวนถึง ๗๕,๒๙๙ ราย รองลงมา
คือประเทศอินเดียและประเทศบราซิล ตามลำดับ จำนวนผู ้ป ่วยคิดเป็นร้อยละ ๒ จากจำนวนผู ้ป ่วย                     
ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู ้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๗๒ ราย กรณีจังหวัดสมุทรสาคร                
ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ เป็นแรงงานต่างด้าวประเทศไทย มีผู้ป่วยสะสม รายใหม่ ๑๙ ราย จังหวัดพัทลุง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ                 
รายใหม ่

มติที่ประชุม รับทราบ  
2) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔  
- โรคติดต่อที ่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๔ (1 ม.ค.–2๔ ก.พ. 64) คือ                       

โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 144.3 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคปอดอักเสบ คิดเป็น  
อัตราป่วย 45.๗ ต่อประชากรแสนคน โรค มือ เท้า ปาก คิดเป็นอัตราป่วย 10.5 ต่อประชากรแสนคน 
                   ๓) สถานการณ์ การเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง  

- จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของจังหวัด 
พัทลุง (1 ม.ค. 64- 24 ก.พ.64) มีรายงานผู้ป่วย ๗ ราย อัตราป่วย 1.3 ต่อประชากรแสนคน   
  จังหวัดพัทลุง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่าค่า Median 5 ปีย้อนหลัง (1 ม.ค.-24 ก.พ.64)   

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔                     
จำนวนผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก ทั้งหมด ๕๕ ราย อัตราป่วย 10.5 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยเสียชีวิต 
เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ชาย 32 ราย หญิง 23 ราย) อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.4:1 
กลุ่มอายุ 0-4 ปี จำนวน 46 ราย อัตราป่วย 165.7 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 83.6) 
กลุ่มอายุ 5-9 ปี จำนวน 7 ราย อัตราป่วย 21.7 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 12.7) 
กลุ่มอายุ 10-14 ปี จำนวน 2 ราย อัตราป่วย 6.1 ต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 3.๗) 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล  

1. สถานการณ์การเง ินหน ่วยบร ิการ จ ังหว ัดพ ัทล ุง  เด ือนมกราคม ๒๕๖๔ 
สถานบริการที ่มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0 ยกเว้น รพช.ปากพะยูนที่มีค่า CR 1.41 

 ต่ำกว่าเกณฑ ์
๒. ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และ

ผลการดำเนินงานด้านรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน รายได้อื่น(ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)และรายได้ UC) ไม่เกิน
ร้อยละ +/-5 เดือนมกราคม 256๔ 

ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ โรงพยาบาลกงหรา, โรงพยาบาล
เขาชัยสน, โรงพยาบาลตะโหมด, โรงพยาบาลศรีบรรพต, โรงพยาบาลปากพะยูน, โรงพยาบาลป่าบอน  

๓. ยอดการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กองทุน IP ของหน่วยบริการใน
จงัหวัดพัทลุง สะสมเดือน 25 ตุลาคม 63 – ๒๕ มกราคม 6๔ 

ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรงรวม แยกรายหน่วยบริการ ที่ยังไม่ผ่านคือ 
โรงพยาบาลศรีบรรพต  

ผลการประเมินประเด็นปรับลดค่าแรงรวม แยกรายหน่วยบริการ ที่ผ่านคือ โรงพยาบาล
พัทลุง, โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลปากพะยูน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๓.๓ ประชากรที ่ถูกขึ ้นทะเบียนเป็นคนของหน่วยบริการในจังหวัดแต่ไม่อยู ่ในจังหวัด  

เขตสุขภาพท่ี 12 จังหวัดพัทลุง  



-๕- 
    หน่วยงานที่มีการดำเนินการได้ดี คืออำเภอกงหรา, อำเภอป่าบอน และอำเภอตะโหมด   

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
  ไม่มี   
          4.2 นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
   ไม่มี 
          ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   

   ไม่มี 
 ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
   ๔.๔.๑ ผลการพิจารณาการโยกย้ายภายในจังหวัด 
    นำเสนอกลั ่นกรองโยกย้าย จำนวน 46 ราย สรุปมติคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการโยกย้ายภายในจังหวัดพัทลุง เห็นชอบ 32 ราย ไม่เห็นชอบ 14 ราย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๕ โรงพยาบาลชุมชน 
   ไม่มี 
 ๔.๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
   ไม่มี 
 4.7 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๔ 

 4.7.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู   
๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง  

มติที่ประชุม รับทราบ  
4.7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์  
 งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
1) การก่อหนี้ (รายการ) สาธารณสุขอำเภอ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก ่อำเภอ 

เมือง, อำเภอกงหราและอำเภอป่าบอนอำเภอตะโหมดร้อยละ 96.43 อำเภอบางแก้วร้อยละ 91.97 อำเภอป่าพะยอม               
ร้อยละ ๙๔.12 อำเภอควนขนุนร้อยละ 80.6 นอกจากนั้นยังก่อหนี้ไม่ถึงร้อยละ 80 

สำหรับโรงพยาบาลที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ โรงพยาบาลศรีบรรพต โรงพยาบาล  
ป่าบอนร้อยละ ๘๘.๘๙ และโรงพยาบาลปากพะยูนร้อยละ ๘๘.๒๘ นอกจากนั้นยังก่อหนี้ไม่ถึงร้อยละ 80  

 โดยภาพรวม การก่อหนี้ที่มากกว่าร้อยละ ๘0 ได้แก่ ป่าบอนร้อยละ 96 ตะโหมดร้อยละ ๙0.6๓ 
ป่าพะยอมร้อยละ 84.21 และศรีบรรพตร้อยละ ๘0  
   ๒) การเบิกจ่าย (รายการ) สาธารณสุขอำเภอ ได้ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 80 ได้แก ่
อำเภอป่าบอนร้อยละ 93.75 นอกจากนั้นยังเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 80 
   สำหรับโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ยังมีการเบิกจ่ายได้น้อยซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 50 
   3) การก่อหนี้ (เงิน) สาธารณสุขอำเภอ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ อำเภอเมือง 
อำเภอกงหราและอำเภอป่าบอน อำเภอตะโหมดร้อยละ ๙๓.๘๘ นอกจากนั้นยังก่อหนี้ไม่ถึงร้อยละ ๘0 



-๖- 
   สำหรับโรงพยาบาล ที่ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ได้แก่ โรงพยาบาลศรีบรรพต นอกจากนั้น
ยังก่อหนี้ไม่ถึงร้อยละ 80 
   โดยภาพรวม การก่อหนี้ (เงิน) ยังน้อยกว่าร้อยละ 80  
   ๔) การเบิกจ่าย (เงิน) สาธารณสุขอำเภอ ที่ดำเนินการได้ ส่วนใหญ่ยังน้อยกว่า 50   

 สำหรับโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ยังมีการเบิกจ่ายได้น้อยยังไม่ถึงร้อยละ 50  
มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๗.๓ กลุ่มงานควบคุมโรค โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ 
   การดำเนินการกรณีผู้ฝ่าฝืนประกาศ/คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

   กรณีมีผู้กระทำฝ่าฝืนประกาศ/คำสั่งจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกาศจังหวัดพัทลุงทุกฉบับ
จะอาศัย อำนาจ พ.ร.ก.และพ.ร.บ ทั้งหมด 3 ฉบับ ซ่ึงได้แก่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ. โรคติดต่อและ พ.ร.บ.ระเบียบราชการ
แผ่นดิน ซึ่งทั้ง 3 ฉบับนี้ จะมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ฉะนั้นหากมีผู้ใดฝ่าฝืนประกาศ/คำสั่งพัทลุง เจ้าหน้าที่ผู้เผชิญเหตุ
หรือผู้ได้รับทราบกรณีฝ่าฝืนจะนำเรียนข้อมูลต่อนายอำเภอและมีการวินิจฉัยพฤติการณ์แห่งการกระทำผิด 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือพ.ร.บ.โรคติดต่อ ถ้ากรณีกระทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฝ่ายปกครองจะเป็นผู้ดำเนินการในการแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แต่หากกระทำผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยสาธารณสุขอำเภอ
เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบตามแบบ รต.01 เพ่ือเรียนผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีดำเนินการต่อไป  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
    ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑6.๐๖ น. 
   
 

                    
 

                                                
 
 

(นางสาว กฤษติยา ทองขุนดำ) 
นวัตกรชุมชน 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


