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รายงานการประชุมราชการบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
ครั้งที่ 3/๒๕63  

วันที่ 4  มีนาคม  ๒๕63 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

…………..…………………………….......………..…….. 
   รายช่ือผู้มาประชุม  
ล าดับ         ชื่อ – สกุล              ต าแหน่ง                      สถานที่ปฏิบัติงาน         หมายเหตุ 

1. นายสมนึก จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  สนง.สสอ.ปากพะยูน 
2. นายภชภณ  เมืองแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สสอ.ปากพะยูน 
3. นางสาวปิยฉัตร ชุมโชติ               เจ้าพนักงานธุรการ   สนง.สสอ.ปากพะยูน 
4. นางรัตนภรณ์ ทองช่วย                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สสอ.ปากพะยูน 
5. นางสาวสุนิสา มาเส็ม  นักวิชาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.ปากพะยูน 
6. นายสังคม  ชูยิ้มพานิชย์  ผอ.รพ.สต.บ้านบางตาล   รพ.สต.บ้านบางตาล   
7. นายพงศ์ศักดิ์  จันทร์ทอง              ผอ.รพ.สต.บ้านพระเกิด                      รพ.สต.บ้านพระเกิด 
8. นายสุหรง  สมแสง      ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะนางค า           รพ.สต.บ้านเกาะนางค า 
9. นายกิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์   ผอ.รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม            รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม 
10. นายพิเชษฐ  ศักดิ์แสง   ผอ.รพ.สต.บ้านโคกทราย                      รพ.สต.บ้านโคกทราย 
11. นายกฤษฎา สังฆโต                    ผอ.รพ.สต.บ้านช่องฟืน                        รพ.สต.บา้นช่องฟืน                 
12. นายวีรวิทย์  วงษ์โรจนกุล   ผอ.รพ.สต.บ้านแหลมกรวด           รพ.สต.บ้านแหลมกรวด        
13. นายเสงี่ยม  ศรีทวี                      ผอ.รพ.สต.บ้านฝาละมี                        รพ.สต.บ้านฝาละมี       
14. นายก าพล  เศรษฐสุข                   ผอ.รพ.สต.ดอนประดู่                         รพ.สต.ดอนประดู่             
15. นางสุณีย์  นิ่มดวง                      ผอ.รพ.สต.บ้านหัวควน                         รพ.สต.บ้านหัวควน 
16. นายสุรวุฒิ  นฤภัย                      ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะหมาก                    รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
17. นางวรรณา  สงสว่าง   ผอ.รพ.สต.บ้านไทรพอน    รพ.สต.บ้านไทรพอน 
18. นายอ านวย ทองหนูนุ้ย   ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ    รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
19. นายนาท  ทองขุนด า                    ผอ.รพ.สต.บ้านควนพระ                      รพ.สต.บ้านควนพระ 
20. นางเจียมจิตต์ ปิยวาจานุสรณ์         ผอ.รพ.สต.บ้านทะเลเมียง                     รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง 
21. นายสายัน ไข่แก้ว                       ผอ.รพ.สต.บ้านบางขวน                       รพ.สต.บ้านบางขวน      
22. นายสุภัทร  แย้มทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ            รพ.สต.บ้านโคกทราย 
23. นางสุธาสินี  หล าสุบ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านเกาะนางค า  
24. นางสาวสุวิมล  บุญเกิด    นักวิชาการสาธารณสุข             รพ.สต.บ้านแหลมกรวด 
25. นางอุไรวรรณ  จันทร์ทอง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  รพ.สต.บ้านพระเกิด 
26. นางอารมณ์  สุขศรี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
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27. นางกิตติยา  นฤภัย                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ              รพ.สต.บ้านช่องฟืน 
28. นางสาวณัฐติกา ฤทธิเดช      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม 
29. นางนารียา  พยอมอ าพันธ์      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
30. นางเกษศิรินทร์  สมแก้ว      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       รพ.สต.บ้านโคกทราย 
31. นางสาวชนากานต์ นุ่นด้วง      นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)       รพ.สต.บ้านโคกทราย 
32. นางสุดา สุขมาก       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                    รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง 
33. นาวสุนิษา มูละ       พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        รพ.สต.บ้านบางขวน      
34. นางมณฑาทิพย์  ช่วยศรี       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       รพ.สต.บ้านควนพระ 
35. นางสาววิลาวัณย์ สุขไกร       นวก.สาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)       รพ.สต.ดอนประดู่             
36. นางสาวธัญญาลักษณ์ พรหมเพชร        เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน     รพ.สต.บ้านโคกทราย 
37. นางสาวนุชนาถ ไพช านาญ        เจ้าพนักงานสาธารณสุข                        รพ.สต.บ้านหัวควน 
38. นายสมชาย สุวรรณชนะ         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง 
39. นายมนต์ชัย ไชยศร          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
40. นางสาวโซไลดา มะหมัด         นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)       รพ.สต.บ้านฝาละมี       
41. นางสาวเบญจมาศ เกื้อสุข         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        รพ.สต.บ้านฝาละมี       
42. นางสาววาสนา นุ้ยผอม         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        รพ.สต.บ้านบางขวน      
43. นางสาวอุมาภรณ์ พิณวงศ์         เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน           รพ.สต.บ้านหัวควน 
44. นางสาวนิชาภา อัศวนิธิ         เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข       รพ.สต.บ้านบางขวน        

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับ         ชื่อ – สกุล                 ต าแหน่ง               สถานที่ปฏิบัติงาน                   หมายเหตุ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ก่อนวาระการประชุม  

           -   พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส  
          -   เปิดบรรเลงเพลงจ าขึ้นใจ  

- เพลงเทิดพระบิดา  
- เปิดวีดิโอสื่อสารค่านิยม MOPH    

                   นายสมนึก จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมราชการ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (นายสมนึก จันทร์เหมือน) สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
     จากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
                    1.1.1.งบประมาณ ได้รับการอนุมัติแล้ว หลังจากนี้รอหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณมา เมื่อได้รับการแจ้ง
จัดสรรจะเร่งรัดการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายมี 2 หมวดใหญ่ๆคือ งบประมาณ เป็นหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และจะมี
การนอกรอบอีกครั้งในส่วนของ รพ.สต.ที่จัดซื้อวัสดุ เพ่ือแลกเปลี่ยนงบประมาณกัน เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ก็จะได้รายการ
วัสดุเหมือนเดิม แต่ว่าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจะท าหน้าที่จัดการจัดซื้อให้ ในส่วนของ งบค่าเสื่อม ถ้าเป็นครุภัณฑ์ ให้จัดซื้อ
เต็มราคา แต่ว่าต้องซื้อที่มีสเปคเพ่ิมขึ้น ไม่มีแต่คุณลักษณะเดิม ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าเป็นรายการเดียวกัน จะจัดซื้อร้าน
ไหนก็ได้ แต่ต้องราคาเท่ากัน  ในส่วนของการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สาธารณสุขอ าเภอขอพบผู้รับจ้าง เพ่ือสอบถามระยะเวลา 
ครุภัณฑ์ 1 เดือนท าการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 
   1.1.2.ยาเสพติด ติดตามให้ครบ 7 ครั้ง รายงานผลการติดตาม 
      1.1.3.นโยบายของผู้ว่าฯ ในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุตอนนี้ก าลังขับเคลื่อนในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ 
โดยเฉพาะพ่ีน้องเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ถ้าขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อก 100% ในส่วนพ่ีน้อง อสม.ที่มาประชุม
ประจ าเดือน ฝากประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอ าเภอจะลงเยี่ยมวันประชุมประจ าเดือนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  
           1.1.4.วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายแพทย์ จะลงเยี่ยมติดตามในพ้ืนที่รอค าสั่งที่ชัดเจนจะลงอ าเภอไหนใน
จังหวัดพัทลุง 
  1.1.5. วนัท่ี 4 เมษายน 2563 รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ นายสาธิต ปิตเุตชะ จะลงพืน้ท่ีในอ าเภอปาก
พะยนู เวลา 16.30 น. หมู ่8 ต าบลเกาะนางค า ทา่นขอพบ อสม. แตย่งัไมท่ราบท่ีแนช่ดัวา่จะพบทีไ่หน 

  1.1.6.โรคไวรัสโคโรนา..... ที่ก าลังอยู่ตอนนี้ ช่วยสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจ สิ่งที่ถูกต้อง ชัวร์ก่อนแชร์ 
  1.1.7.กองทุนต าบล มีอยู่ 2 ต าบลที่ได้ติดศูนย์ คือต าบลดอนประดู่และต าบลปากพะยูน ให้สอบถามว่า
ท าไมรายรับยังเป็น ศูนย์ หรืออาจจะไม่มีคีย์ในระบบ เมื่ออนุมัติโครงการ กองทุนจะต้องรีบด าเนินการสัญญาเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จ เมื่อคีย์สัญญาแล้วเสร็จ ได้คีย์ในระบบเงินเหลือจ่าย ภายในไม่เกิน 15 มีนาคม 2563 รพ.สต.ทุกที่ที่ไม่รายงานผล ให้
รายงานผลให้แล้วเสร็จภายใน 15 มีนาคมนี้ หากท่านไม่รายงานผลกองทุนทราบ จะเรียกเป็นรายบุคคล  ให้ทุกที่ไปดูสัญญา
ตอนที่เขียนสัญญากับกองทุน ท่านต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมคืนเงินเหลือสรุปโครงการภายใน 30 วัน ทุก รพ.สต. ให้
นโยบายว่าถ้าเป็นเงินกองทุนต าบล ขอให้สิ้นสุดโครงการแค่ 31 สิงหาคม เท่านั้น  ยกเว้นหมวดที่ 5 ฉุกเฉิน สาธารณสุข
อ าเภอจะลงทุกกองทุน อย่าให้พบในเรื่องของรพ.สต.ไม่สรุปโครงการ  จะมอบภารกิจขอช่วยพรุ่งนี้ให้ 1.นายเสงี่ยม ศรีทวี 2.
นายพิเชษฐ ศักดิ์แสง 3.นายสุรวุฒิ นฤภัย 4.นายก าพล เศรษฐสุข 5.นางกิตติยา นฤภัย ทุก รพ.สต.เตรียมรายชื่อชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่มีสมุดธนาคารเป็นของเขาที่เขาเปิด 3 คนเป็นหลัก เพ่ิมมา 2 คนเป็น 5 
คน ให้เตรียมไว้ได้เลย พรุ่งนี้จะท าโปรเจค .โปรเจคที่ 1คือหมวดที่ 5 ทุกรพ.สต.ทุกกองทุน ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการกองทุน 
เป็นอ านาจของประธานกองทุน อนุมัติได้เลย และการจัดเตรียมแผ่นพับการให้ความรู้กับพ่ีน้องประชาชน จะมีค าสั่งให้พ่ีน้อง 
อสม.เคาะประตูบ้าน แล้วต้องเตรียมเอกสารไว้ โปรเจคท่ี 2 คือ ทุกรพ.สต.เตรียมข้อมูลผู้ป่ายเสี่ยงความดันโลหิตสูง ส่งให้นาง
นารีรัตน์ ลัมพชวา ผู้รับผิดชอบ NCD อ าเภอ โปรเจคท่ี 3 คือ สมดี สมส่วน จ านวนกี่คน    
  1.1.8.การคัดกรองมะเร็งเต้านม อ าเภอปากพะยูน ได้ 11% จะดูข้อมูลข้อมูลใน QOF อีกครั้ง 
  1.1.9.Fix cost รวมถึงรายจ่ายรายรับของทุกรพ.สต. จะเริ่ม 17,000 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 
เพราะฉะนั้นให้ทุกรพ.สต.ท าค าขอมา สรุปทั้งปี ท ามาเป็น 2 งวด(6 เดือนงวดละ 3 เดือน)  รบกวนให้ ผอ.รพ.สต.อ่าน



4 
 

รายละเอียดมาให้ถูกต้องก่อนน าส่ง ไม่เกิน วันที่ 10 มีนาคม  ให้ทุกรายการที่มีสิทธิ์ ฝากการเงินส านักงาน ถ้าที่ใดไม่ส่งจะไม่
ท าปะหน้าแล้วน าลงกลุ่ม Line 
  1.1.10.กรอบอัตราก าลัง คนอยู่ๆแล้ว ไม่เก่ียวกัน สาธารณสุขอ าเภอได้คุยนอกรอบกับช่องฟืนแล้ว เราอยู่ S 
ถ้าเราอยู่ M มันมีกรอบพยาบาล 2 คน ใครก็ตามที่มีตัวเลข 3000 ให้ รพ.สต.บ้านห้วยเรือ ให้ส ารวจคนที่อยู่ในพ้ืนที่ เขาได้
ย้ายมายัง ถ้าเขาไม่ย้ายมา ก็ขอให้เขาด าเนินการให้แล้วเสร็จ ประเด่นที่ 2 มีไหมลูกจ้างผู้ที่มาท างานประจ า หาประมาณ 60 
คน เมื่อขึ้น 3000 ก็จะเป็น M พยาบาลกอรบอัตราก าลังจะเป็น 2 คน แล้วจะมีทันตภิบาลด้วย  สปสช.จะลิ้งข้อมูลทะเบียน
ราษฎรจากมหาดไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม ของแต่ละปีให้ไปดูประชาชนในทะเบียนในวันนี้มีอยู่จ านวนเท่าไหร่ อัตราก าลังยึด
ทะเบียนราษฎรเท่านั้น 
  1.1.11.เรื่องของทันตกรรม จบ มา 2 แต่อ าเภอปากพะยูนได้มา 1 คน จะลงที่รพ.สต.บ้านฝาละมี 
  1.1.12.โครงการ 10 ล้านคนไทย ออกก าลังกาย ฝากอสม. และร่วมถึงครอบครัวที่เขาออกก าลังกาย 
  1.1.13.แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกรพ.สต.สาธารณสุขอ าเภอจะออกไปท าเรื่องของผัง รูปแบบ BOQ แบบ
แปลน 
  1.1.14.พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่อบรมเวชปฏิบัติครอบครัว อ าเภอปากพะยูน  รอการส ารวจอีกครั้ง ขอ
อนุญาตไม่ใช้เงินบ ารุงของรพ.สต.เดียวจะหารือกับขับอีกปีหน้า ใช้เงินขับ จะรอตรวจสอบค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาก าลังคนมี
ใครบ้าง 
   
  1.1.15.การเลื่อนเงินเดือน งวดแรกของปี 2563  
  นายภชภณ เมืองแก้ว  - เราจะใช้เวทีการกลั่นกรองโดยการเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่งมาเป็นคณะกรรมการใน
การกลั่นกรองแต่ละรอบ ส าหรับตัวชี้วัดรอบนี้ ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ มีประเด่นใดบ้าง ให้ไปทบทวนผลงานแต่ละ
หน่วยยังไม่เวลาเกือบเดือนในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้า ในส่วนของตัวชี้วัดการตรวจสอบภายในที่ได้ก าหนดไว้ ขอยก
เอาไว้ด าเนินการในรอบประเมินหลัง เพราะมีการปรับในเรื่องของการตรวจสอบภายในแนวทางการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการใหม่ ยังไม่ได้ท าความเข้าใจในรูปแบบการตรวจสอบภายในในหน่วยงานในสังกัด ตัวขี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการใน
รอบประเมินมติผอ.รพ.สต.คือจะยกผลประโยชน์ให้ทุกท่านที่เป็นข้าราชการ 
  1.1.16.องค์การคุณธรรม เราจะเริ่มในเดือนเมษายน จะมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆ คณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งต่อไปให้สรุปในเรื่องของรายรับ รายจ่าย เงินเหลือจ่ายว่าคงเหลือเท่าไหร่ ใครไม่เป็นสมาชิก ใครที่เป็นสมาชิกเดือน
หน้าต้องมีการสรุปสมาชิกทั้งหมดก่ีคน ในเรื่องของสวัสดิการจะต้องมีระเบียบรองรับว่าในการเบิกจ่ายต้องผ่านมติก่อน 
  1.1.17.ในการติดตามเยี่ยมของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จะลงเยี่ยมโซนใต้มากขึ้น จึงก าชับให้ทุกรพ.
สต.ส ารวจธงต่างๆ ป้ายที่ไม่ใช้แล้ว และย้ าเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ การเซ็นเวรฯให้เซ็นให้เป็นปัจจุบัน 
 
  1.2.จากประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ 
  1.2.1.เนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2562มีการจัดดนตรีในอ าเภอป่าบอน แล้วเกิดเหตุขึ้น สุขใจในป่ายาง ใน
ปีนี้มีการจัดขึ้นอีก นายอ าเภอจึงมีการฝากย้ าในเรื่องการอยู่เวรรักษาอาคารสถานที่ ป้องกันเหตุ 
  1.2.2.โครงการอ าเภอยิ้ม วันที่ 23เดือนมีนาคม 2563 วัดหัวควนออก ม.11  

                         มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 02/๒๕63 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2563 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็น
ต้นไป ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้จัดท ารายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  7 วาระ 5 
หน้า 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
       - 1.1.1.ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะมีรายการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง รพ.สต.อยู่  รายการที่ต้อง
เร่งรัดด าเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน มีนาคม งบประมาณการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการจัดสรรไปแห่ง
ละ 1,375 บาท หน่วยที่ด าเนินการล่าช้าอยู่ขอให้จัดการภายในสัปดาห์นี้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

4.1. นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

 4.1.1. - เน้นย้ าเรื่องการลาว่าไม่ว่าลากิจ ลาพักผ่อน การลาต้องเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ กรณีเร่งด่วนลาได้เฉพาะลากิจ 
ลาพักผ่อนต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ท าการ การลาออกนอกพื้นที่จังหวัดให้เรียนนายอ าเภอ การลากิจถ้าหากมีการออกนอก
จังหวัดให้เรียนนายอ าเภอ 

 4.1.2.การสมัครจิตอาสา ของเจ้าหน้าที่และอสม. ขอให้ทุกพ้ืนที่ส ารวจแล้วด าเนินการสมัครให้แล้วเสร็จ สมัครได้ที่ 
ที่ว่าการอ าเภอปากพะยูน ห้องทะเบียนชั้น 1 ทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน 

 4.1.3.การลดเวรการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ ขอให้เป็นอ านาจของผอ.รพ.สต. 

4.2.การปฏิบัติราชการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม และมาตรการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ น าเสนอโดย นายภชภณ เมืองแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑.ด้านนโยบายและแผน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้ประกาศนโยบาย โดยใช้เวทีที่ประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด โดย
เนนการขับเคลื่อนใหบุคลากรขับเคลื่อนคานิยมองคกร คือ MOPH เพ่ือส่งเสริมและสร้างบุคลากรสาธารณสุข ใหมีจิตใจที่ดีงาม 
อดทนอดกลั้น ใหเห็นถึงความส าคัญของการสรางนวัตกรรมใหมๆ ดูแลใสใจประชาชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลางและมีธรร
มาภิบาล สอดคลองกับเป้าหมายของกระทรวง “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย
ในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานดียิ่งขึ้น คือ  
 1.ประชาชนสุขภาพดี และไดรับบริการดานสุขภาพที่ดีที่สุด  
 2.เจาหนาที่มีความสุขในการท างานและบริการแกประชาชน  
 3.ระบบสุขภาพยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริการและการบริหารจัดการ  
 4.บุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพควบคูกับคุณธรรม 
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๒.ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ดังนี้ 
๒.๑ การน าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ หิ้วปิ่นโตไปวัด ในวันพระ เดือนละ ๑ ครั้ง 
๒.๒ จัดกิจกรรมท าบุญสองศาสนาในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๓.ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้สนับสนุนให้บุคลากรการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตามค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบติอหน้าที่ สามัคคีมีวินัย ใส่ใจ
บริการ”  และก่อนวาระการประชุมประจ าเดือนเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ทุกครั้ง ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้น้อมน ามาถือปฏิบัติ 
 
๔.๓ เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร นายภชภณ เมืองแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
  4.๓.1.จังหวัดพัทลุงขอความร่วมมือจ าหน่ายเสื้อรณรงค์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 37 พัทลุงเกม 
จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพในปีนี้ เป็นเสื้อสีม่วง คอกลมราคา 120 บาท คอปก ราคา 250 บาท 
  4.๓.2.ทางผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีการตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับ
จังหวัดและระดับกระทรวงให้ดูแลหน่วยบริการทุกหน่วย ในเรื่องความสะอาดของอาคารสถานที่ ธงที่ประดับ สีห้ามซีด การจัด
โต๊ะหมู่บูชาในห้องประชุม ธรรมเนียมบุคลากร การจัดการสิ่งแวดล้อมในรพ.สต. การคัดแยกขยะ การอัพเดตข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันจะต้องยอดทุกวันที่ 25 แต่ละเดือน        
      4.๓.3. การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว รอบนี้ผ่านทุกแห่ง แต่ต้องมีการประเมินทุกปี ให้เข้าไป
ประเมินตนเองในเว็บไซต์ ที่เดิม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

4.๔.นางรัตนภรณ์ ทองช่วย 
 4.๔.1.งานอนามัยแม่และเด็ก การติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด มีการก าชับมาจากโรงพยาบาลขอให้
เยี่ยมจริงๆ เพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่อมารดาและทารก และหลังจากลงเยี่ยมส่งรายงานเสร็จ ให้เข้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพัทลุง 
เพ่ือดูข้อมูลของแต่ละหน่วยบริการ ให้ทุกพ้ืนที่ติดตามหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล ในส่วนของ
แบบฟอร์มจะแขวนไว้ที่เฟสชาวสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ต้องรายงานให้ทราบทุกเดือน  ณ ตอนนี้ ทางโรงพยาบาลพัทลุง
ร่วมกับเครือข่ายอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ก าลังด าเนินการในเรื่องของ PNC 
มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพเพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานของพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาระบบให้ก้าวหน้าขึ้น ย้ า การฝาก
ครรภ์รายใหม่และการฝากครรภ์ในครั้งต่อๆไป โรงพยาบาลให้ฝากท่ีโรงพยาบาลทุกเคส ส่วนของรพ.สต.เก็บความครอบคลุม
อย่างเดียว ในส่วนของรายละเอียดจะไปคุยอีกครั้ง ให้ส ารวจ หญิงตั้งครรภ์ให้พบก่อน 12 สัปดาห์แนะน าให้ไปฝากครรภ์ ได้ทุก
วัน 
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 4.๔.2.สืบเนื่องจากการนิเทศงานของผู้ตรวจราชการครั้งที่ 1 มีเรื่องเร่งด่วนในงานพัฒนาการโภชนาการเด็ก ทาง 
สสจ.จะจัดประชุมผู้ที่รับผิดชอบงาน แต่ในส่วนนี้จะขอตัวแทน อ าเภอ 2 คน เพ่ือที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 23 
มีนาคม 2563 ตัวรายงาน TDA4I ไม่มีรายงานตัวดังกล่าว ไม่มีการส่งเคสหลังจากคัดกรองว่าพบผิดปกติเพ่ือส่งท า TDA4I ที่

โรงพยาบาลปากพะยูน ในส่วนของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไม่มีเคส รายงานก็ไม่ขึ้น จึงมีการเชิญ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น   
 4.๔.3.การผ่าตัดตาต้อกระจก เนื่องจากสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส2019 ทางทีมขอเลื่อนโครงการดังกล่าวไว้
ก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.๕.นางสาวสุนิสา มาเส็ม 
  4.5.1.สถานการณ์โรคระบาด ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สูงที่สุดคือโรคอุจจาระร่วง รองลงมาไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม และไข้เลือดออก  
  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของเขตท่ี 12 จังหวัดพัทลุงมีผู้ป่วยทั้งหมด 28 ราย 
  สถานการณ์โรคของอ าเภอปากพะยูน  
  1.อุจจาระร่วง อัตราป่วย 131 ราย  
  2.ปอดบวม 30 ราย 
  3.ไข้เลือดออก 1 ราย 
  4.อิสุกอิใส 7 ราย 
  5.ตาแดง 9 ราย  
  4.5.2.โรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) การคัดกรองตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 – 1 มีนาคม 
2563 ทั้งคัดกรองคนที่เดินทางเครื่องบินและทางเรือ มีผู้ป่วยที่เฝ้าระวัง 3,549 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 43 ราย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รพ.สต. / โรงพยาบาล 
   ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 7 วาระอ่ืน ๆ 
                    ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น 

 

(ลงชื่อ) นางสาวปิยฉัตร  ชุมโชติ ผู้จดรายงานการประชุม 
               เจ้าพนักงานธุรการ                                                

      (ลงชื่อ) นายภชภณ  เมืองแก้ว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      

 


