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   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕6๒   

วันที่  14 ตุลาคม 256๑ ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง 
******************************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอ าเภอปากพนัง 
2. นายแพทย์ธรรมสถิต พิบูลย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพนัง 
3.นายสุชาติ นามตาปิ พัฒนาการอ าเภอปากพนัง 
5. นายพีระศักดิ์ อินทรสุวรรณ         ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวปากพนัง 
6. นายรุจาธิตย์ สุชาโต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายชัยณรงค์  สวัสดีนฤนาท ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. แพทย์หญิงชมนาด วรรธนะพิศิษฐ์  ผู้แทนวิชาชีพแพทย์ 
9. นายนนทิวรรธน์  นนทภักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไพศาล วิภูษณะภัทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายโสภา  แก้วจีน ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอปากพนัง 
12. นายเจริญ  ชินวงค์ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอปากพนัง 
13. นายรวยยิ่ง  สังข์กรด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง 
14. นายประจักษ์ แขดวง ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน 
15. นายซ้วน  แซ่ค้าง สาธารณสุขอ าเภอปากพนัง 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสายันต์ ศิลาโชติ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.นางสีฟ้า มงคลการุณย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3.นายศักดิ์สยาม  สุวรรณสุทธิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
4.นางสุดา  ไพศาล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายกรณัฐ ชูเนตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์  รักษ์ศรีทองนายอ าเภอปากพนัง ประธานคณะกรรมการ ท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
           ยุทธศาสตร์ พชอ. ปากพนัง 

          นายเกรียงศักดิ์  รักษ์ศรีทองนายอ าเภอปากพนัง ได้น าเสนอต่อที่ประชุม : ตามที่ส านักนาย
ยกรัฐมนตรีได้ก าหนดให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพิจารณาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. 
2561  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้นายอ าเภอปากพนัง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งชื่อว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอปากพนัง  มีคณะกรรมการมา
จากส่วนราชการไม่เกิน 6 คน จากเอกชน 6 คน จากตัวแทนประชาชน 7 คน มีนายอ าเภอเป็นประธานโดย
ต าแหน่ง และสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ รวมแล้วคณะกรรมการชุดนี้มีไม่เกิน 21 คน และต้องแต่งตั้ง
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั ซึ่งอ าเภอปากพนัง ได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตามค าสั่งอ าเภอปากพนัง ที่ 
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68/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561  อ านาจหน้าที่  ของ พชอ. ให้สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ 
ซึ่งอ าเภอปากพนังก็ได้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบลเรียบร้อยแล้ว จ านวน 17 
ต าบล  นอกจากนี้ตามระเบียบดังกล่าวอ านาจตามข้อ 12 ก าหนดให้ พชอ. มีอ านาจหน้าที่ และต้อง
ด าเนินการคือ 

  1.ก าหนดแผนงานและเป้าหมาย 
  2.ขับเคลื่อนให้มีการด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  3.สนับสนุน/เสนอแนะและให้ค าปรึกษา 

    ยุทธศาสตร์ แผนงาน/เป้าหมายของ พชอ.ปากพนัง ประกอบด้วย 

1. สุข@ปากพนัง    แผนการดูแลผู้ควรได้รับการช่วยเหลือ เกื้อกูล ระยะยาว(Long Term Care ) 

2.เด็กปากพนังสร้างชาติ แผนงานเพิ่มIQ  
3.ปากพนังสะอาดปลอดโรคปลอดภัย 

-มิติที่ประชุม: รับทราบ 

ท่านประธานมอบหมายให้ ทางเลขาชี้แจงภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปากพนัง 

นายซ้วน  แซ่ค้าง สาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ได้น าเรียนภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอปากพนัง  ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ไว้ดังต่อไปนี้ 

          ๑.๑ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
 ๑.๒ ด าเนินการ และให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
 1.3 ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
อ าเภอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง 
 1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
 1.6 90ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
มติที่ประชุม   รับทราบ    
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา    
 ไม่มี                  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตามการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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 ๔.๑ การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอปากพนัง  
  ๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
  ๒. ด าเนินการ และให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
  ๓. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
  ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ 
  ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
  ประธาน ขอให้คณะกรรมการฯในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ภารกิจหลักของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ที่เลือกไว้ คือ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
เกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ซึ่งขอให้คณะกรรมการฯ 
ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอความต้องการในการดูแลด้านสาธารณสุขที่ต้องจัดท าแผนงานโครงการตาม
ภารกิจหลัก 
  นายประจักร แขดวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง  ตามที่ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ได้ท าหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง เป็นภารกิจที่
ครอบคลุมของทางส านักงานสาธารณสุขเกือบทุกด้าน ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค ไม่ให้เกิดขึ้นและ
ครอบคลุมไป ถ้าการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดี แต่การจะท าให้ภารกิจด้านนี้
เกิดผลส าเร็จ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มากขึ้น ทั้งนี้
ผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนด้วย 
 นายไพศาล วิภูษณะภัทร์ ข้าราชการครูบ านาญ  กล่าวว่า:ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ 
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวง ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ภารกิจที่
จะส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง มีอะไรบ้าง แต่
ภารกิจหนึ่งที่คิดว่าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง จะต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม คือ ยุทธศาสตร์ 
พชอ ปากพนังเรื่อง เด็กปากพนังสร้างชาติ และพัฒนาIQ เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ของ พชอ.ปากพนัง 
 นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวปากพนัง  เห็นด้วยกับคุณ
ไพศาล วิภูษณะภัทร์ ที่เสนอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง วางแผนด าเนินงานในส่วนของการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  โดยขอให้ท าเป็นแผนงานโครงการที่เน้นให้มีการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
พัฒนาIQ ในโรงเรียนเพราะครูเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาที่สมวัย 
 ประธานสรุปที่ประชุมเห็นว่าการด าเนินงานตามภารกิจ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ทุ่งใหญ่ ในประเด็นส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง เป็นภารกิจที่เหมาะสมแล้ว แต่ในการด าเนินงานจะต้องพัฒนาการมีส่ วนร่วมของ
หน่วยงานอื่นให้มากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนในพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง  และเสนอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ปากพนัง จัดท าโครงการที่ช่วยส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กวัยเรียนในมีพัฒนาการตามเกณฑ์ 



 4 

สูงดีสมส่วน โดยผนวกการด าเนินงานตามภารกิจหลักนี้ไว้กับการท างานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอ าเภอปากพนัง 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานการประชุมได้สรุปไว้ และให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปาก
พนังจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามมติที่ประชุม 
 4.2 การร่วมเสนอแนวทาง เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ      ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานของหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง เพื่อพิจารณา 
 ประธาน ขอให้คณะกรรมการฯในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ร่วมเสนอแนวทางเพ่ือจัดท า
แผนงานที่ช่วยส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กวัยเรียนในมีพัฒนาการตามเกณฑ์ ในการส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลัก 
              แพทย์หญิงชมนาด  วรรธนะพืศิษฐ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เด็กวัยเรียนคือก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติ จ าเป็นต้องส่งเสริมศักยภาพเด็กวัยเรียน ให้สูงสมส่วน ด้วยอาหารโภชนาการ และการออก
ก าลังกายโดยครูมีความส าคัญในการการส่งเสริมให้เด็กสูงสมส่วน 

และได้เสนอให้ด าเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กวัยเรียนโดยให้ครูเป็นพ่ีเลี้ยงในการดูแล
เด็กและส่งต่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงการสมวัยของเด็กวัยเรียน 

 
 นายสายันต์ ศิลาโชติ นักวิชาการสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง    การจัดท าแผนงาน โครงการ 
ส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจในการพัฒนาเด็กวัยเรียนในมีพัฒนาการตามเกณฑ์ สูงดีสมส่วน ควรเน้นการมีส่วน
สถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง.ให้พวกเขาเหล่านี้มีองค์ความรู้ให้มากพอ ในพัฒนาเด็กปากพนังให้มีศักยภาพ 
ตามยุทธศาสตร์ของ พชอ.ปากพนังที่วางไว้ 
  
 นายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง จะจัดท าแผนโครงการโครงการ ส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจในการ
พัฒนาเด็กวัยเรียนในมีพัฒนาการตามเกณฑ์ สูงดีสมส่วน ซึ่งท าให้มีหน่วยงานมาช่วยในการ ส่งเสริมสุขภาพ
ของเด็กปากพนัง ให้มีพัฒนาตามวัย 
 ประธานสรุป จากความเห็นของทุกท่านเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนางาน ส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงาน เกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพ้ืนที่อ าเภอซึ่ง ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า จะจัดท า
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพเด็กวัยเรียนให้มีพัฒนาการตามวัยด้วยอาหารและการออกก าลังกาย
โดยการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอปากพนัง และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อได้ท างานไปในทางเดียวกัน  
                นายซ้วน  แซ่ค้างสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง    มอบให้ นายสายันต์ ศิลาโชติ นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง  เป็นผู้จัดท าโครงการดังกล่าว โดยขอให้จัดท า
โครงการเสนอขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการโดยใช้งบประมาณ   ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ปากพนัง ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงบด าเนินงาน 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพเด็กวัยเรียนสูงสมวัย ด้วยอาหารโภชนาการและการออกก าลังกาย มอบให้ นายสายันต์ ศิลาโชติ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง  เป็นผู้จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนด้วยอาหารและการออกก าลังกาย โดย
ขอให้จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการโดยใช้งบประมาณ   ของส านักงาน
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สาธารณสุขอ าเภอปากพนัง ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงบ
ด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารของผู้เข้ารับการอบรม และค่าวิทยากร 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้บนัทึกการประชุม 
             (นายสายันต์  ศิลาโชติ) 
                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายซ้วน  แซ่ค้าง) 
                                                             เลขานุการ 
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