
1 
 

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. นายสมนึก จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน               สนง.สสอ.ปากพะยูน 
2. นายภชภณ  เมืองแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สสอ.ปากพะยูน 
3. นางรัตนภรณ์ ทองช่วย                เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สสอ.ปากพะยูน 
4. นางสาวปิยฉัตร ชุมโชติ               เจ้าพนักงานธุรการ   สนง.สสอ.ปากพะยูน 
5. นางนารีรัตน์ ลัมพชวา                 นักวชิาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.ปากพะยูน 
6. นางสาวสุนิสา มาเส็ม  นักวิชาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.ปากพะยูน   
7. นายพงศ์ศักดิ์  จันทร์ทอง              ผอ.รพ.สต.บ้านพระเกิด                      รพ.สต.บ้านพระเกิด 
8. นายกฤษฎา สังฆโต                    ผอ.รพ.สต.บ้านช่องฟืน                        รพ.สต.บา้นช่องฟืน         
9. นายสุรวุฒิ  นฤภัย                      ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะหมาก                    รพ.สต.บ้านเกาะหมาก      
10. นายกิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์   ผอ.รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม            รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม    
11. นายสังคม  ชูยิ้มพานิชย์    ผอ.รพ.สต.บ้านบางตาล            รพ.สต.บ้านบางตาล            
12. นายเสงี่ยม  ศรีทวี                      ผอ.รพ.สต.บ้านฝาละมี                        รพ.สต.บ้านฝาละมี       
13. นายก าพล  เศรษฐสุข                   ผอ.รพ.สต.ดอนประดู่                         รพ.สต.ดอนประดู่             
14. นางสุณีย์  นิ่มดวง                      ผอ.รพ.สต.บ้านหัวควน                        รพ.สต.บ้านหัวควน                    
15. นายอ านวย ทองหนูนุ้ย   ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ    รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
16. นายสุหรง  สมแสง      ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะนางค า            รพ.สต.บ้านเกาะนางค า      
17. นายสายัน ไข่แก้ว                       ผอ.รพ.สต.บ้านบางขวน                       รพ.สต.บ้านบางขวน       
18. นายนาท  ทองขุนด า                   ผอ.รพ.สต.บ้านควนพระ                       รพ.สต.บ้านควนพระ            
19. นางเจียมจิตต์ ปิยวาจานุสรณ์         ผอ.รพ.สต.บ้านทะเลเมียง                     รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง 
20. นางมณฑาทิพย์ ช่วยศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านควนพระ 
21. นางอารมณ์ สุขศรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
22. นางสุธาสินี หล าสุบ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านเกาะนางค า 
23. นางอุไรวรรณ จันทร์ทอง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                  รพ.สต.บ้านพระเกิด 
24. นางสุกัญญา ไทยกลาง                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง 
25. นางสาววรรณศิกา สามารถ            เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านโคกทราย 
26. นางสาวจาริยา เพ็ชรจ ารัส             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านโคกทราย 
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27. นางสาวนิชาภา อัศวนิธิ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน     รพ.สต.บ้านบางขวน 
28. นางสาวโซไลดา มะหมัด    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(แพทย์แผนไทย) รพ.สต.บ้านฝาละมี 
29. นายมนต์ชัย ไชยศร                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ         รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
30. นางกิตติยา นฤภัย                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         รพ.สต.บ้านช่องฟืน 
31. นางสาวศรัญญา หวังอารี               พยาบาลวิชาชีพ           รพ.สต.บ้านไทรพอน 
32. นางสาวนุชนาถ ไพช านาญ             เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน          รพ.สต.บ้านหัวควน 
33. นางสาวธารทิพย์ เลี่ยมด า              นักวิชาการสาธารณสุข            รพ.สต.บ้านแหลมกรวด 

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ         ชื่อ – สกุล                 ต าแหน่ง               สถานที่ปฏิบัติงาน              หมายเหตุ 
1.นายพิเชษฐ  ศักดิ์แสง   ผอ.รพ.สต.บ้านโคกทราย            รพ.สต.บ้านโคกทราย       ติดราชการ 
  

เริ่มประชุมเวลา 08.30. น. 

ก่อนวาระการประชุม   

                   นายสมนึก  จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมราชการ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
                        นายสมนึก  จันทร์เหมือน 
                    1.1.1.ประชากร Type 4  อยู่อันดับที่ 2 ของจังหวัด 
           1.1.2.งบกองทุนต าบล มีฝาละมีและเกาะหมาก ขออนุมัติไม่ทันรอเดือนมีนาคม 
      1.1.3.ค่าตอบแทนของ CM มีเทศบาลหารเทาที่เบิก 
           1.1.4.การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษในช่วง (Covid-19)  
  1.1.5.การเบิกเงินเพิ่ม (Covid-19) จ านวน 7 เดือน เดือนละ 1,000 บาท 

  1.1.6.การสรรหา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง นักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคกทราย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแหลมกรวด และโรงพยาบาลปากพะยูน จะเปิดรับสมัคร
ภายในสิ้นเดือนนี้ รับสมัครออนไลน์โดยสมัครทางเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
  1.1.7.งบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Covid-19) จัดตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่
อ าเภอปากพะยูนได้รับ โดยให้คณะกรรมการหารือและหาข้อสรุปในการเลือกคุณลักษณ์แต่ละร้าน 
  1.1.8.การอบรมข้าราชการใหม่ ในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 โดยให้แต่ละพ้ืนที่ที่มีข้าราชการบรรจุใหม่ส่ง
หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการเรียนนายอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูนจะท าหนังสือส่งตัวแจ้งไปยัง
ผู้จัดการอบรมข้าราชการใหม่ต่อไป 
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  1.1.9.การจัดการแข่งขันกีฬาสี่เส้าสัมพันธ์อ าเภอปากพะยูน จัดการแข่งขันโดย สาธารณสุขอ าเภอปาก
พะยูน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรปากพะยูน คุณครูอ าเภอปากพะยูนและพ่อค้าประชาชนทั่วไป ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 
17-24 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  1.1.10.ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่าง คปสอ.ปากพะยูนและ คปสอ.
ควนขนุน ซึ่งรอบต่อไปจะจัดแข่งขึ้นอีกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  1.1.11.การประเมินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๔ (1 ตุลาคม 2563-
31 มีนาคม 2564) โดยได้ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาก าลังคน โดย 5 ตัวบังคับ มีดังนี้ 
   1.การประกวด อสม.  น้ าหนัก 15 
   2.ต าบลสุขภาวะ   น้ าหนัก 20 
   3.โครงการก้าวท้าใจ  น้ าหนัก 10 
   4.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก น้ าหนัก 20 
   5.คัดกรอง HT/DM   น้ าหนัก 15 
    รวม    85 
   โดย 2 ตัวชี้วัดอิสระ ให้เจ้าหน้าเลือกให้ตรงกับค าสั่งที่ได้มอบหมายงานเท่านั้น 
  1.1.12.การจับปรับเรื่องการสวมหมวกนิรภัย คนขับจะปรับ 400 บาท คนซ้อนท้ายจะปรับ 800 บาท โดย
เริ่มปรับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
                     
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 02/๒๕64 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2564 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ 
ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้จัดท ารายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  7 วาระ 5 หน้า 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
                  ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
    4.1.นายภชภณ เมืองแก้ว 
    4.1.1.การด าเนินการงบค่าเสื่อม งบลงทุนเน้นย้ าเรื่องการบริหารให้เป็นไปตามแผน ให้ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลักจากวันที่ส่งมอบงานการเบิกจ่ายภายใน 5 วันหลักจากที่ตรวจรับ ของรพ.สต.มี  6 รายการ 5 สถานบริการ 
    4.1.2.การเบิกจ่ายงบประมาณ  อ าเภอปากพะยูน อยู่อันดับที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง และงบประมาณของรพ.
สต.บ้านโคกทราย PCU 15,000 บาท 
    4.1.3.งบเงินกู้ (Covid-19) จัดสรรเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นทั้งหมด 7 เดือน 
    4.1.4.การฉีดวัคซีน (Covid-19) เดือนมีนาคม 2564 จังหวัดพัทลุง ประมาณเดือน มิถุนายน 2564 
    4.1.5.งบเงินกู้ (Covid-19)ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แต่ละพ้ืนที่ก าหนดคุณลักษณะและจัดหาผู้ขายมาไว้ได้เลย  
    4.1.6.การประชุม อสม. หมอประจ าบ้าน เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ ร้อยทองรีสอร์ท 



4 
 

    4.1.7.แผนการตรวจสอบภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จะสุ่มตรวจ ส าหรับอ าเภอปากพะยูน จะ
เริ่มลงตรวจสอบภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ส่วนวันสามารถปรับเปลี่ยนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
    4.1.8.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน ได้ด าเนินการออกประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปาก
พะยูนเรื่องเรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) ได้แจ้งเวียนไปแล้วตามหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอให้ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
แจ้งบุคลากรในสังกัดเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
    4.1.9.การประเมินการทดลองของผู้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ต้องส่งเอกสารดังนี้ บันทึกการมอบหมาย
งาน บันทึกการประเมินของผู้ควบคุมการทดลองปฏิบัติราชการ(ผอ.รพ.สต.) ๓ ครั้ง การประเมินของคณะกรรมการ  ๒ ครั้ง 
และการประเมินของผู้บังคับบัญชา ๒ ครั้ง 
 
    4.1.10.การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ให้ทุกหน่วยเข้าไปประเมินตนเองให้แล้วเสร็จ 
    4.1.11.ค่าป่วยการ อสม. ให้รีบด าเนินการส่งภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 
    4.1.12.ให้ส่งผลการวิจัยของอ าเภอปากพะยูน ตาม พชอ.มีผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและอาหารปลอดภัย 
    4.1.13.การอบรม อสม.หมอประจ าบ้านหมู่บ้านละ 1 คน ในวันที่ 10 -11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลปากพะยูน  
    4.1.14. 4.1.14.การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ในวันที่ 20 มีนาคม 2564  
    มติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมากเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้จัดกิจกรรมอบรมเป็นกลุ่มรายหน่วยบริการ   
    มติที่ประชุมให้เลื่อนไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
    4.1.15.วันที่ 5 มีนาคม 2564 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดแสดงความยินดีกับนายแพทย์ดุษฎี   
คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เริ่ม 18.00 น. 
    4.1.16.การประเมินต าบลสุขภาวะให้ด าเนินการด่วนที่สุดก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2564  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.2.นางสาวสุนิสา มาเส็ม 
  4.2.1.สถานการณ์โรค  
        - โรคอุจจาระร่วง  55 ราย 
        - โรคปอดบวม  96 ราย 
        - โรคมือเท้าปาก  28 ราย 
  4.2.2.H4U กลุ่มวัยท างานให้ท าหมู่บ้านละ 12 คน 

  4.2.3.โครงการก้าวท้าใจ seeson3  ส่งผลวันที่ 1 มีนาคม 2564-8 มิถุนายน 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 

                 4.3.นางนารีรัตน์ ลัมพชวา 
  4.3.1.งาน NCD แพทย์ลงตรวจ 
  4.3.2.การคีย์จองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ทุกที่คีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
  4.3.3.การคีย์ข้อมูลผู้สูงอายุที่พ่ึงประสงค์ ให้ด าเนินการคีย์ข้อมูลด้วย  
  4.3.4.การอบรม CG โดย กศน.จะจัดการอบรมในวันที่ 9-26 มีนาคม 2564 
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  4.3.5.การจัดสรรชุดตรวจเกลือ I-Kit  จะจัดสรรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
  4.4.นางสาวปิยฉัตร ชุมโชติ 
  4.1.ให้ตรวจเวรฯรักษาอาคารสถานที่ราชการ ในช่องผู้ตรวจ/ผู้ควบคุมเวร จะต้องใส่สาธารณสุขอ าเภอ
เป็นเป็นผู้ตรวจและผู้ควบคุม 
  4.2.การลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ยกเลิกการท าปะหน้า ให้แต่ละพ้ืนที่เขียนเฉพาะแบบฟอร์ม หากมีการ
เดินทางออกนอกจังหวัด ให้เรียนนายอ าเภอไม่ว่าจะเป็นการลากิจและการลาพักผ่อน โดยให้ต่อท้าย “และออกนอกจังหวัด
พัทลุง”ทุกครั้ง 
  4.3.งานพัสดุ ให้ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะก่อนแล้วจึงจะขออนุมัติใช้คุณลักษณะและราคากลาง ให้
ทั้งสองรายการนี้อนุมัติผ่านก่อนจึงจะท าขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รพ.สต. / โรงพยาบาล 
  6.1.นายก าพล เศรษฐสุข 
   น าเสนอ QOF แต่ละตัวให้กับเจ้าหน้าที่ในรพ.สต. 
   - เด็ก 0-12 ปี ตรวจสุขภาพช่องปาก 
   - HT/DM 
   - MMR 
   - หอบหืด เยี่ยมบ้าน 
   - มะเร็งปากมดลูก  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7 วาระอ่ืน ๆ 
                            ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                        เลิกประชุมเวลา 12.00 น 
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(ลงชื่อ) นางสาวปิยฉัตร  ชุมโชติ ผู้จดรายงานการประชุม 
               เจ้าพนักงานธุรการ                                                

      (ลงชื่อ) นายภชภณ  เมืองแก้ว  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      

 


