
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๒๔๗     วันที่  ๒๗ มีนำคม  ๒๕๖๔  

เร่ือง   ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และขออนุญำตเผยแพร่เอกสำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

  เรื่องเดิม  ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ได้อนุมัติให้จัดท ำและด ำเนินงำนตำม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน รวมพลังวัน อสม.แห่งชำติ เครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมำณที่รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชำติ จำก คปสอ.ปำกพะยูน จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสน
สองหมื่นบำทถ้วน) นั้น 

  ข้อเท็จจริง  บัดนีส้ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ในกำรจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน รวมพลังวัน อสม.แห่งชำติ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 
โดยมีมติให้เลื่อนกำรจัดกิจกรรมที่มีกำรรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำก โดยให้จัดกิจกรรมอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว
เป็นกลุ่มย่อยรำยหน่วยบริกำร เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงขอ
อนุญำตเผยแพร่ควำมก้ ำวหน้ ำกำรด ำ เนินกำรตำมกิจกรรมของโครงกำรดั งกล่ ำวผ่ ำนเว็บ ไซต์ 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรำยละเอียดตำมที่แนบมำด้วยแล้ว 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนำมอนุญำตต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

     

         
 
 



 
 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๗ มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมวัน อสม.
แห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๔ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน รวมพลังวัน อส
ม.แห่งชำติ เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๓ 
มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน โดยมีมติให้ เลื่อนกำรจัดกิจกรรม
ตำมโครงกำรดังกล่ำวออกไปก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงขอ
อนุญำตเผยแพร่โครงกำรดังกล่ำว      ผ่ำนเว็บไซต์ http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-
sso   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง

                                
 

            
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมราชการบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
ครั้งที่ 3/๒๕64 

วันที่ 3 มีนาคม ๒๕64 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

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

1. นำยสมนึก จันทร์เหมือน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน               สนง.สสอ.ปำกพะยูน 
2. นำยภชภณ  เมืองแก้ว  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  สนง.สสอ.ปำกพะยูน 
3. นำงรัตนภรณ์ ทองช่วย                เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน สนง.สสอ.ปำกพะยูน 
4. นำงสำวปิยฉัตร ชุมโชติ               เจ้ำพนักงำนธุรกำร   สนง.สสอ.ปำกพะยูน 
5. นำงนำรีรัตน์ ลัมพชวำ                 นักวชิำกำรสำธำรณสุข   สนง.สสอ.ปำกพะยูน 
6. นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม  นักวิชำกำรสำธำรณสุข   สนง.สสอ.ปำกพะยูน

   
7. นำยพงศ์ศักดิ์  จันทร์ทอง              ผอ.รพ.สต.บ้ำนพระเกิด                      รพ.สต.บ้ำนพระเกิด 
8. นำยกฤษฎำ สังฆโต                    ผอ.รพ.สต.บ้ำนช่องฟืน                        รพ.สต.บำ้นช่องฟืน         
9. นำยสุรวุฒิ  นฤภัย                      ผอ.รพ.สต.บ้ำนเกำะหมำก                   รพ.สต.บำ้นเกำะหมำก      
10. นำยกิตติพงษ์ กำญจนูปถัมภ์   ผอ.รพ.สต.บ้ำนควนเคี่ยม            รพ.สต.บ้ำนควนเคี่ยม    
11. นำยสังคม  ชูยิ้มพำนิชย์    ผอ.รพ.สต.บ้ำนบำงตำล            รพ.สต.บ้ำนบำงตำล            
12. นำยเสงี่ยม  ศรีทวี                      ผอ.รพ.สต.บ้ำนฝำละมี                        รพ.สต.บ้ำนฝำละมี       
13. นำยก ำพล  เศรษฐสุข                   ผอ.รพ.สต.ดอนประดู่                         รพ.สต.ดอนประดู่             
14. นำงสุณีย์  นิ่มดวง                      ผอ.รพ.สต.บ้ำนหัวควน                        รพ.สต.บ้ำนหัวควน                    
15. นำยอ ำนวย ทองหนูนุ้ย   ผอ.รพ.สต.บ้ำนห้วยเรือ    รพ.สต.บ้ำนห้วยเรือ 
16. นำยสุหรง  สมแสง      ผอ.รพ.สต.บ้ำนเกำะนำงค ำ          รพ.สต.บ้ำนเกำะนำงค ำ      
17. นำยสำยัน ไข่แก้ว                       ผอ.รพ.สต.บ้ำนบำงขวน                       รพ.สต.บ้ำนบำงขวน     

  
18. นำยนำท  ทองขุนด ำ                   ผอ.รพ.สต.บ้ำนควนพระ                      รพ.สต.บ้ำนควนพระ            
19. นำงเจียมจิตต์ ปิยวำจำนุสรณ์         ผอ.รพ.สต.บ้ำนทะเลเมียง                   รพ.สต.บ้ำนทะเลเหมียง 
20. นำงมณฑำทิพย์ ช่วยศรี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนควนพระ 
21. นำงอำรมณ์ สุขศรี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนห้วยเรือ 
22. นำงสุธำสินี หล ำสุบ  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร         รพ.สต.บ้ำนเกำะนำงค ำ 
23. นำงอุไรวรรณ จันทร์ทอง     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                  รพ.สต.บ้ำนพระเกิด 
24. นำงสุกัญญำ ไทยกลำง                 เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน       รพ.สต.บำ้นทะเลเหมียง 
25. นำงสำววรรณศิกำ สำมำรถ            เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บ้ำนโคกทรำย 



26. นำงสำวจำริยำ เพ็ชรจ ำรัส             เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน รพ.สต.บ้ำนโคกทรำย 
27. นำงสำวนิชำภำ อัศวนิธิ   เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุขปฏิบัติงำน     รพ.สต.บ้ำนบำงขวน 
28. นำงสำวโซไลดำ มะหมัด    นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร            รพ.สต.บ้ำนฝำละมี 
29. นำยมนต์ชัย ไชยศร                     พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  รพ.สต.บ้ำนเกำะหมำก 
30. นำงกิตติยำ นฤภัย                       นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รพ.สต.บ้ำนช่องฟืน 
31. นำงสำวศรัญญำ หวังอำรี               พยำบำลวิชำชีพ    รพ.สต.บ้ำนไทรพอน 
32. นำงสำวนุชนำถ ไพช ำนำญ             เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน  รพ.สต.บ้ำนหัวควน 
33. นำงสำวธำรทิพย์ เลี่ยมด ำ              นักวิชำกำรสำธำรณสุข           รพ.สต.บ้ำนแหลมกรวด 

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ล ำดับ         ชื่อ – สกุล                 ต ำแหน่ง               สถำนที่ปฏิบัติงำน              
หมำยเหตุ 
1.นำยพิเชษฐ  ศักดิ์แสง   ผอ.รพ.สต.บ้ำนโคกทรำย            รพ.สต.บ้ำนโคกทรำย       
ติดรำชกำร 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.30. น. 

ก่อนวาระการประชุม   

                   นำยสมนึก  จันทร์เหมือน สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ประธำนในที่ประชุมได้กล่ำวเปิดกำร
ประชุมรำชกำรบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
                        นายสมนึก  จันทร์เหมือน 
                    1.1.1.ประชำกร Type 4  อยู่อันดับที่ 2 ของจังหวัด 
           1.1.2.งบกองทุนต ำบล มีฝำละมีและเกำะหมำก ขออนุมัติไม่ทันรอเดือนมีนำคม 
      1.1.3.ค่ำตอบแทนของ CM มีเทศบำลหำรเทำที่เบิก 
           1.1.4.กำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษในช่วง (Covid-19)  
  1.1.5.การเบิกเงินเพิ่ม (Covid-19) จ านวน 7 เดือน เดือนละ 1,000 บาท 

  1.1.6.กำรสรรหำ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดพัทลุง นักวิชำกำรสำธำรณสุขของ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโคกทรำย, โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนแหลมกรวด และโรงพยำบำล
ปำกพะยูน จะเปิดรับสมัครภำยในสิ้นเดือนนี้ รับสมัครออนไลน์โดยสมัครทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดพัทลุง  
  1.1.7.งบครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ (Covid-19) จัดตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะของรำยกำรที่อ ำเภอปำกพะยูนได้รับ โดยให้คณะกรรมกำรหำรือและหำข้อสรุปในกำรเลือกคุณลักษณ์
แต่ละร้ำน 



  1.1.8.กำรอบรมข้ำรำชกำรใหม่ ในวันที่ 8 -12 มีนำคม 2564 โดยให้แต่ละพ้ืนที่ที่มี
ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ส่งหนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรเรียนนำยอ ำเภอ และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปำกพะยูนจะท ำหนังสือส่งตัวแจ้งไปยังผู้จัดกำรอบรมข้ำรำชกำรใหม่ต่อไป 
  1.1.9.กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสี่เส้ำสัมพันธ์อ ำเภอปำกพะยูน จัดกำรแข่งขันโดย สำธำรณสุข
อ ำเภอปำกพะยูน ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธรปำกพะยูน คุณครูอ ำเภอปำกพะยูนและพ่อค้ำประชำชนทั่วไป 
ซึ่งจะจัดกำรแข่งขันในวันที่ 17-24 มีนำคม 2564 ณ สนำมกีฬำกลำงเทศบำลต ำบลปำกพะยูน 
  1.1.10.ขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ระหว่ำง คปสอ.ปำกพะยูน
และ คปสอ.ควนขนุน ซึ่งรอบต่อไปจะจัดแข่งขึ้นอีกจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 
  1.1.11.กำรประเมินกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรในรอบกำรประเมินที่ ๑/๒๕๖๔ (1 
ตุลำคม 2563-31 มีนำคม 2564) โดยได้ข้อสรุปจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำก ำลังคน โดย 5 ตัว
บังคับ มีดังนี ้
   1.กำรประกวด อสม.  น้ ำหนัก 15 
   2.ต ำบลสุขภำวะ   น้ ำหนัก 20 
   3.โครงกำรก้ำวท้ำใจ  น้ ำหนัก 10 
   4.คัดกรองมะเร็งปำกมดลูก น้ ำหนัก 20 
   5.คัดกรอง HT/DM   น้ ำหนัก 15 
    รวม    85 
   โดย 2 ตัวชี้วัดอิสระ ให้เจ้ำหน้ำเลือกให้ตรงกับค ำสั่งที่ได้มอบหมำยงำนเท่ำนั้น 
  1.1.12.กำรจับปรับเรื่องกำรสวมหมวกนิรภัย คนขับจะปรับ 400 บำท คนซ้อนท้ำยจะปรับ 
800 บำท โดยเริ่มปรับตั้งแต่ 1 มีนำคม 2564 เป็นต้นไป 

 มติที่ประชุม  รับทรำบ 
                     
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 02/๒๕64 
  รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 02/2564 ในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 08.30 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม เรียบร้อยแล้ว  มี
จ ำนวน  7 วำระ 5 หน้ำ 

มติที่ประชุม   รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
                  ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
    4.1.นายภชภณ เมืองแก้ว 
    4.1.1.กำรด ำเนินกำรงบค่ำเสื่อม งบลงทุนเน้นย้ ำเรื่องกำรบริหำรให้เป็นไปตำมแผน ให้ตรวจ
รับภำยใน 3 วันหลักจำกวันที่ส่งมอบงำนกำรเบิกจ่ำยภำยใน 5 วันหลักจำกที่ตรวจรับ ของรพ.สต.มี  6 รำยกำร 
5 สถำนบริกำร 
    4.1.2.กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  อ ำเภอปำกพะยูน อยู่อันดับที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง และ
งบประมำณของรพ.สต.บ้ำนโคกทรำย PCU 15,000 บำท 
    4.1.3.งบเงินกู้ (Covid-19) จัดสรรเดือนละ 1,000 บำท รวมเป็นทั้งหมด 7 เดือน 



    4.1.4.กำรฉีดวัคซีน (Covid-19) เดือนมีนำคม 2564 จังหวัดพัทลุง ประมำณเดือน 
มิถุนำยน 2564 
    4.1.5.งบเงินกู้ (Covid-19)ในกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แต่ละพ้ืนที่ก ำหนดคุณลักษณะและจัดหำ
ผู้ขำยมำไว้ได้เลย  
    4.1.6.กำรประชุม อสม. หมอประจ ำบ้ำน เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 – 16 มีนำคม 2564 ณ ร้อย
ทองรีสอร์ท 
    4.1.7.แผนกำรตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง จะสุ่มตรวจ ส ำหรับ
อ ำเภอปำกพะยูน จะเริ่มลงตรวจสอบภำยในวันที่ 12 มีนำคม 2564 ส่วนวันสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 
    4.1.8.ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรออกประกำศส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนเรื่องเรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำค ำมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง กรณี
ข้ำรำชกำรมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) ได้แจ้งเวียนไปแล้วตำมหนังสือลง
วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งบุคลำกรในสังกัดเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 
    4.1.9.กำรประเมินกำรทดลองของผู้ผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร ต้องส่งเอกสำรดังนี้ บันทึก
กำรมอบหมำยงำน บันทึกกำรประเมินของผู้ควบคุมกำรทดลองปฏิบัติรำชกำร(ผอ.รพ.สต.) ๓ ครั้ง กำรประเมิน
ของคณะกรรมกำร  ๒ ครั้ง และกำรประเมินของผู้บังคับบัญชำ ๒ ครั้ง 
 
    4.1.10.กำรประเมิน รพ.สต.ติดดำว ให้ทุกหน่วยเข้ำไปประเมินตนเองให้แล้วเสร็จ 
    4.1.11.ค่ำป่วยกำร อสม. ให้รีบด ำเนินกำรส่งภำยในวันที่ 3 มีนำคม 2564 
    4.1.12.ให้ส่งผลกำรวิจัยของอ ำเภอปำกพะยูน ตำม พชอ.มีผู้ด้อยโอกำส ผู้สูงอำยุและอำหำร
ปลอดภัย 
    4.1.13.กำรอบรม อสม.หมอประจ ำบ้ำนหมู่บ้ำนละ 1 คน ในวันที่ 10-11 มีนำคม 2564 ณ 
ห้องประชุมโรงพยำบำลปำกพะยูน  
    4.1.14.กำรจัดงำนวัน อสม.แห่งชำติ ในวันที่ 20 มีนำคม 2564  
    มติที่ประชุมให้เลื่อนกำรจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ ำนวนมำกเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 โดยให้จัดกิจกรรมอบรมเป็นกลุ่มรำยหน่วยบริกำร   
    4.1.15.วันที่ 5 มีนำคม 2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง จัดแสดงควำมยินดีกับ
นำยแพทย์ดุษฎี   คงตระกูลทรัพย์ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง เริ่ม 18.00 น. 
    4.1.16.กำรประเมินต ำบลสุขภำวะให้ด ำเนินกำรด่วนที่สุดก่อนวันที่ 25 มีนำคม 2564  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.2.นางสาวสุนิสา มาเส็ม 
  4.2.1.สถำนกำรณ์โรค  
        - โรคอุจจำระร่วง  55 รำย 
        - โรคปอดบวม  96 รำย 
        - โรคมือเท้ำปำก  28 รำย 
  4.2.2.H4U กลุ่มวัยท ำงำนให้ท ำหมู่บ้ำนละ 12 คน 

  4.2.3.โครงกำรก้ำวท้ำใจ seeson3  ส่งผลวันที่ 1 มีนำคม 2564-8 มิถุนำยน 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 



                 4.3.นางนารีรัตน์ ลัมพชวา 
  4.3.1.งำน NCD แพทย์ลงตรวจ 
  4.3.2.กำรคีย์จองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ทุกที่คีย์ ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2564 
  4.3.3.กำรคีย์ข้อมูลผู้สูงอำยุที่พ่ึงประสงค์ ให้ด ำเนินกำรคีย์ข้อมูลด้วย  
  4.3.4.กำรอบรม CG โดย กศน.จะจัดกำรอบรมในวันที่ 9-26 มีนำคม 2564 
  4.3.5.กำรจัดสรรชุดตรวจเกลือ I-Kit  จะจัดสรรตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.4.นำงสำวปิยฉัตร ชุมโชติ 
  4.1.ให้ตรวจเวรฯรักษำอำคำรสถำนที่รำชกำร ในช่องผู้ตรวจ/ผู้ควบคุมเวร จะต้องใส่
สำธำรณสุขอ ำเภอเป็นเป็นผู้ตรวจและผู้ควบคุม 
  4.2.กำรลำพักผ่อน ลำกิจส่วนตัว ยกเลิกกำรท ำปะหน้ำ ให้แต่ละพ้ืนที่เขียนเฉพำะ
แบบฟอร์ม หำกมีกำรเดินทำงออกนอกจังหวัด ให้เรียนนำยอ ำเภอไม่ว่ำจะเป็นกำรลำกิจและกำรลำพักผ่อน โดย
ให้ต่อท้ำย “และออกนอกจังหวัดพัทลุง”ทุกครั้ง 
  4.3.งำนพัสดุ ให้ด ำเนินกำรก ำหนดคุณลักษณะก่อนแล้วจึงจะขออนุมัติใช้คุณลักษณะและ
รำคำกลำง ให้ทั้งสองรำยกำรนี้อนุมัติผ่ำนก่อนจึงจะท ำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รพ.สต. / โรงพยาบาล 
  6.1.นายก าพล เศรษฐสุข 
   น ำเสนอ QOF แต่ละตัวให้กับเจ้ำหน้ำที่ในรพ.สต. 
   - เด็ก 0-12 ปี ตรวจสุขภำพช่องปำก 
   - HT/DM 
   - MMR 
   - หอบหืด เยี่ยมบ้ำน 
   - มะเร็งปำกมดลูก  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7 วาระอ่ืน ๆ 
                            ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                       เลิกประชุมเวลำ 12.00 น 

 

(ลงชื่อ) นำงสำวปิยฉัตร  ชุมโชติ ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
               เจ้ำพนักงำนธุรกำร                                                

      (ลงชื่อ) นำยภชภณ  เมืองแก้ว  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

      



 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน รวมพลังวัน อสม.แห่งชำติ  

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
  1.เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้มีควำมรู้พ้ืนฐำนและควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 
และเป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพในชุมชน  

๒.เพ่ือพัฒนำอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนให้มีคุณธรรม บุคลิกภำพ และเจตคติที่เหมำะสม 
สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่และชุมชน   
 ๓.เพ่ือพัฒนำ อสม.ให้มีควำมรู้ ทัศนคติ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำค
ประชำชน โดยกลวิธีสำธำรณสุขมูลฐำน ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
 ๔.เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจ และประกำศเกียรติคุณ อสม.ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนโดดเด่น 
เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 

๑. อสม. ที่ปฏิบัติงำนประจ ำโรงพยำบำลปำกพะยูน และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๑,๐๖๗  คน  

๒.เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์และทีมวิทยำกร จ ำนวน  ๑๓๓ คน 
กลวิธีด าเนินงาน 
  1. ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน 
เพ่ือวำงแผนและก ำหนดทิศทำงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ อสม.   

2. ประชุมชี้แจงโครงกำรฯแก่เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และชมรม อสม.อ ำเภอปำกพะยูน 
   3. จัดท ำโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติโครงกำร 
  4. แต่งตั้งคณะท ำงำน/ประชุมคณะท ำงำน ทีมวิทยำกรระดับอ ำเภอ เพ่ือก ำหนดเนื้อหำกำรอบรม
และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  5. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ อสม.ทุกหมู่บ้ำนเพื่อประสำนผู้เข้ำร่วมอบรม 
   
  6. เตรียมเอกสำร วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมำณ     
  7.จัดกิจกรรมสร้ำงกระแสกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ “อสม.อ ำเภอปำกพะยูน ชวนมำเดิน 
เชิญมำวิ่งเพื่อสุขภำพ”   

๘.จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้แก ่อสม.  ณ ห้องประชุมศำลำประชำคมอ ำเภอปำกพะยูน 
  ๙.มอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ผู้ปฏิบัติงำนครบ ๑๐ ปี,๒๐ ปี และ 
๓๐ ปี 
  ๑๐.ประเมินผลกำรอบรม และกำรรณรงค์กิจกรรมด้ำนสุขภำพ 
   ๑๐.สรุป วิเครำะห์ ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
   
ระยะเวลาด าเนินงาน และสถานที่ 
 วันที่ ๒๐ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศำลำประชำคมอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 
   



งบประมาณ 
 เงินบ ำรุงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกเครือข่ำยบริกำร
สุขภำพอ ำเภอปำกพะยูน (คปสอ.ปำกพะยูน) จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
 -ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับอบรม ผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ และทีมวิทยำกร จ ำนวน ๑,๒๐๐ คน 
จ ำนวน  ๑ มื้อๆละ ๕๐ บำท เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐ บำท 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับอบรม ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และทีมวิทยากร จ านวน 
๑,๒๐๐ คน จ านวน ๒ ม้ือๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 
ล ำดับที่ รำยกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน ร้อยละ 
๑. งบประมำณ ๑๒๐,๐๐๐ บำท ๐ ๐ 
๒. อบรมพัฒนำศัยภำพ อสม. ๑,๐๗๘ คน ๑,๐๗๘ ๑๐๐ 
๓. อสม.หมอประจ ำบ้ำน ๑,๐๗๘ คน ๑,๐๗๘ ๑๐๐ 
     

 
กิจกรรมที่ไม่ได้ด ำเนินกำร 

๑.กิจกรรมสร้ำงกระแสกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ “อสม.อ ำเภอปำกพะยูน ชวนมำเดิน เชิญมำวิ่ง
เพ่ือสุขภำพ”   
 ๒.กำรมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น และเข็มเชิดชูเกียรติใหอ้แก่ อสม.ผู้ปฏิบัติงำนครบ ๑๐ ปี,๒๐ ปี 
และ ๓๐ ปี 
 

                                                                        
ผู้รำยงำน 


