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   รายงานการประชุม 
ประชุมและเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเครือข่าย อสม.  

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อการบริหารจัดการ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอขนอม  ปี ๒๕6๒   

วันที่  21  มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทีส่ านักงานสาธารณสุขอ าเภอขนอม 
--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุมลรัตน์  ขนอม สาธารณสุขอ าเภอขนอม 
๒. นายบุญลอง  รักแก้ว ประธาน อสม.อ าเภอขนอม 
๓. นางสาวอุมาพร  สร้อยสุวรรณ ผู้แทนต าบลควนทอง (รพ.สต.บ้านบางคู) 
๔. น.ส.ยุวดี  ภู่พันธ์ศรี ผู้แทน ต าบลขนอม(รพ.ขนอม) 
๕. นางศิริญญา  ไมนุ้ย ผู้แทนต าบลขนอม (รพ.สต.บ้านเปร็ต) 
๖. นางรุ่งเพชร  ชุมจันทร์ ผู้แทน ต าบลขนอม(รพ.ขนอม) 
๗. นายปรีชา  เชิดชู ผู้แทนต าบลควนทอง (รพ.สต.บ้านบางคู) 
๘. นายเชาวลิตร  ใจเพลิน ผู้แทนต าบลขนอม (รพ.สต.บ้านเปร็ต) 
๙. นายบัญจบ  ทองด้วง ผู้แทนต าบลควนทอง (รพ.สต.บ้านบางคู) 
๑๐. นางปรีดา  เพ็ชรทอง ผู้แทนต าบลควนทอง (รพ.สต.บ้านบางคู) 
๑๑. นางวัลภา  ยวงจันทร์ ผู้แทนต าบลควนทอง (รพ.สต.บ้านท่าน้อย) 
๑๒. น.ส. นภวรรณ สังฆมาศ ผู้แทน ต าบลขนอม(รพ.ขนอม) 
๑๓. นางเมตตา  ชูเสน  ผู้แทนต าบลควนทอง (รพ.สต.บ้านเขาหัวช้าง) 
๑๔. น.ส.ภัทราวดี  ลูกจันทร์ เลขานุการ 
๑๕. นายไสว  ชุมจันทร์ ผู้แทน ต าบลขนอม(รพ.ขนอม) 
๑๖. นายสมศักดิ์  เกราะแก้ว ผู้แทน ต าบลขนอม(รพ.ขนอม) 
๑๗. นายวิทยา  เกิดด า ผู้แทน ต าบลขนอม(รพ.ขนอม) 
๑๘. นางผกาวดี  ใจสนุก เหรัญญิก 
๑๙. นายสุธรรม  ชาญณรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. นายสุมลรัตน์  ขนอม  สาธารณสุขอ าเภอขนอม  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๑  การชี้แจงภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขนอม 
          ประธาน ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 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 
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 1.5 พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
 1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 และแจ้งเพ่ือทราบเพ่ิมเติมว่า นอกจากภารกิจตามกฎกระทรวงแล้ว   ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่  พ.ศ.๒๕๖๑  มีจุดมุ่งหมาย ให้เกิดการขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพ้ืนที่ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม  โดยมีภาคส่วนต่างๆ 
เป็นคณะกรรมการ มีนายอ าเภอเป็นประธาน และสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา    
 ไม่มี                  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องและติดตามการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอขนอม  
  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 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ภารกิจหลักของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอขนอม ที่เลือกไว้ คือ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ โดยขอให้คณะกรรมการฯ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอความต้องการในการดูแลด้าน
สาธารณสุขที่ต้องจัดท าแผนงานโครงการตามภารกิจหลัก 
  นายบุญลอง  รักแก้ว ประธาน อสม.อ าเภอขนอม ตามท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้ท า
ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ   จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ นั้น  มีความเห็นว่า คณะกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่  ซึ่งผมเป็น
กรรมการอยู่ด้วยได้จัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตไปแล้ว ซึ่ง
น่าจะน ามาพิจารณาร่วมกันเพ่ือเป็น
กรอบด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
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โดยน่าจะออกไปรับฟังความคิดเห็นในระดับต าบลเพ่ือรวบรวมประเด็นส าคัญๆของทุกพ้ืนที่มาปรับ
ยุทธศาสตร์ และแผน 
 น.ส.ภัทราวดี  ลูกจันทร์ ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
ตามที่เลือก โครงการที่เหมาะสม จึงเป็นโครงการ ในแนวทาง รับฟังความคิดเห็น หรือประชาคม แล้วน ามา
สรุปเป็นภาพรวมอ าเภอ เพ่ือปรับปรุงอีกครั้ง 
 นายไสว  ชุมจันทร์ ผู้แทน ต าบลขนอม  เห็นด้วยในการท าประชาคม แต่ถ้าท าทุกพ้ืนที่จะ
เสียเวลานาน และใช้งบประมาณมาก น่าจะใช้ตัวแทน 
 นางปรีดา  เพ็ชรทอง ผู้แทนต าบลควนทอง เห็นด้วยกับทั้งสองท่าน ถึงแม้ไม่ได้ทั้งหมดทุก 
รพ.สต . แต่ขอให้เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือจะน ามาใช้ต่อไปให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ คิดว่าถ้าได้ราย รพ.สต. สัก 3 ใน 
5 แห่งก็น่าจะเพียงพอ 
 ประธาน  ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการในโครงการดังกล่าว ถ้าไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ส่วนที่เหลือว่าจะใช้พ้ืนที่ไหนอย่างไร ส านักงานขอรับไปด าเนินการและแจ้งให้ทราบ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 
 4.2 การน าเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ      

ตามภารกิจหลักของหน่วยงานของหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
 ประธาน ขอให้ทุกท่านในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นพิจารณาความ
ต้องการ และเสนอความเห็น ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ 
ตามภารกิจหลักคือ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
 นางผกาวดี  ใจสนุก เหรัญญิก  ขอเสนอให้ การจัดท าแผนงาน โครงการเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาตรงกับพ้ืนที่จริงๆ 
 นายบุญลอง  รักแก้ว ประธาน อสม.อ าเภอขนอม ตามที่กองทุนสุขภาพต าบลบางกองทุนมีเงิน
คงเหลือจ ำนวนมำก อยำกให้ท ำโครงกำรเพ่ือให้ประชำชนแกนน ำได้เขียนโครงกำรเป็น เพ่ือให้ได้ใช้จ่ำย
เงินกองทุนด้วย  
 น.ส.ภัทราวดี  ลูกจันทร์  จำกที่ทั้งสองท่ำนกล่ำวมำนั้นเห็นด้วย ถ้ำรวมกิจกรรมทั้งสองอย่ำง
เป็นโครงกำรเดียวกันจะได้หรือไม่ 
 ประธำน ถ้ำจัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย โดยรับฟังควำมคิดเห็นไปด้วย
และระดมควำมคิดไปด้วยโดยใช้กองทุนสุขภำพต ำบลเป็นศูนย์กลำง ไม่ทรำบว่ำจะเห็นด้วยหรือไม่ 
 น.ส. นภวรรณ สังฆมาศ ผู้แทน ต าบลขนอม  ตำมที่ประธำนเสนอ สอดคล้องกับแนวคิด
ของทุกท่ำน  เห็นด้วย 
 ประธำน จำกควำมเห็นของทุกท่ำนคิดว่ำเป็นประโยชน์จึงขอผนวกเอำทั้ง 2 อย่ำงมำไว้ด้วยกัน 
ถ้ำใครไม่เป็นเป็นอย่ำงอ่ืน ขอสรุปตำมที่ได้กล่ำวมำในตอนต้น คือจัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือภำคี
เครือข่ำย โดยรับฟังควำมคิดเห็นไปด้วยและระดมควำมคิดไปด้วยโดยใช้กองทุนสุขภำพต ำบลเป็นศูนย์กลำง  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบให้ ทำง สสอ.ด ำเนินกำร 
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 4.๓ แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ในโครงการ
ส าคัญ และต่อเนื่อง 
 ประธาน โดยที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ได้ด าเนินการเลือกโครงการ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา คือ 1) โครงการอาหารปลอดภัยเพ่ือการท่องเที่ยว  2) โครงการควบคุมป้องกัน
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  และ 3) โครงการดูแลผู้สูงอายุ เป็นประเด็นเน้นหนักของอ าเภอ   และใน
วาระ 4.2 ที่ประชุมได้เลือกจัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย โดยรับฟังควำมคิดเห็นไป
ด้วยและระดมควำมคิดไปด้วยโดยใช้กองทุนสุขภำพต ำบลเป็นศูนย์กลำง ตำมภำรกิจของหน่วยงำน  ดังนั้น 
จึงชอความเห็นจากที่ประชุมว่า โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 3 โครงการ ที่ ยังไม่ได้รับฟังความ
คิดเห็นตามที่เสนอ  ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไร 
  นายไสว  ชุมจันทร์ ผู้แทน ต าบลขนอม  เห็นว่า โครงการทั้ง 3 ควรด าเนินการต่อได้ 
เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญ และคิดว่าการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้างคงจะเห็นด้วย เพราะเป็นประเด็นของ
พ้ืนที่เหมือนกัน 
 นางปรีดา  เพ็ชรทอง ผู้แทนต าบลควนทอง เห็นด้วยกับไสว  ชุมจันทร์   คิดว่าไม่น่ามี
ปัญหา 
 นายบุญลอง  รักแก้ว ประธาน อสม.อ าเภอขนอม   เห็นด้วย เพราะอ าเภอขนอมเป็นเมือง
ท่องเที่ยว รวมทั้งโรคเบาหวาน ความดันก็เป็นกันมาก จึงด าเนินการไปก่อน การรับฟังความคิดเห็น  ไว้ค่อย
เพ่ิมเติมประเด็นที่ได้มาทีหลัง 
 ประธาน หากไม่มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมก็ขอด าเนินการต่อไปตามแผนเดิมร 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการทั้ง 3 โครงการ และด าเนินการต่อเนื่อง 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 

      ลงชื่อ...........................................ผู้บนัทึกการประชุม 
               (นายสุธรรม  ชาญณรงค์) 
                                                      เจ้าพนักงานสาธารสุขช านาญงาน 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุมลรัตน์  ขนอม) 
                                                          สาธารณสุขอ าเภอขนอม 


