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รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
วันที่  ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔     

ณ  ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุออ าเภอปากพะย น 
…………..…………………………….......………..…….. 

   รายช่ือผ ้มาประชุม  
ล าดับ         ชื่อ – สกุล              ต าแหน่ง                      สถานที่ปฏิบัติงาน           

1. นายสมนึก จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  สนง.สสอ.ปากพะยูน 
2. นายภชภณ  เมืองแก้ว  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  สนง.สสอ.ปากพะยูน 
3. นางสาวสุนิสา มาเส็ม  นักวิชาการสาธารณสุข   สนง.สสอ.ปากพะยูน 
4. นายก าพล  เศรษฐสุข  ผอ.รพ.สต.ดอนประดู่   รพ.สต.ดอนประดู่ 
5. นายสุรวุฒิ  นฤภัย  ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะหมาก  รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
6. นางกิตติยา นฤภัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านช่องฟืน 
7. นายสุหรง  สมแสง  ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะนางค า  รพ.สต.บ้านเกาะนางค า 
8. นางสุณีย์  นิ่มดวง  ผอ.รพ.สต.บ้านหัวควน   รพ.สต.บ้านหัวควน 
9. นายพิเชษฐ  ศักดิ์แสง  ผอ.รพ.สต.บ้านโคกทราย   รพ.สต.บ้านโคกทราย 
10. นายสังคม  ชูยิ้มพานิชย์  ผอ.รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม   รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม 
11. นางเจียมจิตต์  ปิยวาจานุสรณ์  ผอ.รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง  รพ.สต.บ้านทะเลเหมียง 

  
12. นายพงศ์ศักดิ์  จันทร์ทอง  ผอ.รพ.สต.บ้านพระเกิด    รพ.สต.บ้านพระเกิด 
13. นายสายัน  ไข่แก้ว  ผอ.รพ.สต.บ้านบางขวน   รพ.สต.บ้านบางขวน 
14. นางวรรณา  สงสว่าง  ผอ.รพ.สต.บ้านไทรพอน   รพ.สต.บ้านไทรพอน 
15. นายอ านวย  ทองหนูนุ้ย  ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ   รพ.สต.บ้านห้วยเรือ 
16. นายนาท  ทองขุนด า  ผอ.รพ.สต.บ้านควนพระ         รพ.สต.บ้านควนพระ 
17. นายวีรวิทย์  วงษ์โรจนกุล  ผอ.รพ.สต.บ้านแหลมกรวด  รพ.สต.บ้านแหลมกรวด  
18. นางเอ้ือมพร ชนะเทพ  ที่ปรึกษาชมรม อสม.อ.ปากพะยูน   
19. นายนิยม บุญเฟื่อง  ประธานชมรม อสม.อ.ปากพะยูน   
20. นายประเสริฐ เอียดปุ่ม  ประธาน อสม.ต.ดอนประดู่ 
21. นางอากร คงเอียด  ประธาน อสม.ศูนย์เชปฏิบัติบ้านโพธิ์ 
22. นางค านึง ทองคง  ประธาน อสม.รพ.สต.ดอนประดู่ 
23. นางภคปภา เพชรขวัญ  ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านหัวควน 
24. นายสะเขวต สาโส๊ะ  ประธาน อสม.ต.เกาะนางค า 
25. นางสาวปิยฉัตร ชูช่วย  ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านบางตาล 
26. นายสมสอด รักษ์ชูชื่น  ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านแหลมกรวด 
27. นางกติพร โต๊ะหะ  ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านเกาะหมาก 
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28. นายอูสัน แหละหีม  ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านช่องฟืน 
29. นายประยูร เกษตรกาลาม์  ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านพระเกิด 
30. นายสุทิน จิตโตฤทธิ์  ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านบางขวน 
31. นายรื่น แจ้งกระจ่าง  ประธาน อสม.ต.หารเทา/ก านันต าบลหารเทา 
32. นางยุพา ยิ้มแก้ว  ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ   

    วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

            ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
                      ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 

         4.1 การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน วันนี้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน จะขอ
หารือผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔   
 นายภชภณ เมืองแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่า วันนี้ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง, ที่ปรึกษาชมรม อสม.อ าเภอปากพะยูน, ประธานชมรม อสม.
อ าเภอปากพะยูน, คณะกรรมการชมรม อสม.อ าเภอปากพะยูน และประธาน อสม.ของแต่ละ รพ.สต.เข้าร่วมประชุม
เพ่ือหาข้อสรุปในการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยในปีนี้ คป.สอ.ปากพะยูน ได้สนับสนุน
งบประมาณ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกิจกรรมจะจัดในรูปแบบใด หรืออย่างไรนั้น ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันเสนอ
แนวทางในวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
         4.2 การขอขึ้นทะเบียน อสม.ทดแทนคนที่ ตายหรือลาออก  

นายภชภณ เมืองแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่า ขอให้ รพ.สต.ที่เก่ียวข้องจัดส่งใบมรณะบัตร
หรือใบลาออกของ อสม.พร้องแบบขอขึ้นทะเบียน อสม.เพ่ือรับค่าป่วยการ เพ่ือรวบรวมส่งไปขอออกค าสั่งให้ อสม.
ปฏิบัติงานและให้ได้รับค่าป่วยการ ที่ สสจ.พัทลุง ต่อไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

       ๕.๑ การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔  
นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีนี้จะมกีารจัดกิจกรรมหรือไม่ หรือจัดรูปแบบอย่างไร 
นายอ านวย ทองหนูนุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ แจ้งว่าปีนี้น่าจะจัดกิจกรรม เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ อสม.ซึ่ง

เป็นแนวหน้าท างานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องหมออนามัยมาเป็นเวลานานหลายปี 
นายภชภณ เมืองแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนเรื่อง

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วยความรอบคอบโดยยึดหลักทาง
วิชาการและระบาดวิทยา เช่นถ้าจะจัดเรามีมาตรการการป้องกันโรคที่เพียงพอหรือไม่ 

นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าค่อนข้างจะวิตกกังวลกับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด-19  

นายนิยม  บุญเฟ่ือง ประธานชมรม อสม.อ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าเราว่างเว้นจากการจัดกิจกรรมวัน อสม.มา
สองปี ปีนี้ในฐานะประธาน อสม. ได้พูดคุยกับคณะกรรมการชมรม อสม.แล้ว ส่วนใหญ่อยากให้จัดกิจกรรม 

นายสะเขวต สาโส๊ะ รองประธานชมรม อสม.อ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าไม่ควรจัด เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่
เชื้อหรือติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ 

นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าได้อภิปรายกันพอสมควร ผมขอให้ลงมติว่าจะ
จัดกิจกรรมวัน อสม.หรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดกิจกรรม 
นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าเมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้จัดกิจกรรมก็ขอให้ที่

ประชุมเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม 
นายอ านวย ทองหนูนุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ แจ้งว่าเห็นด้วยกับท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ โดยน่าจะจัด

จ าหน่ายเสื้อ อสม.ชวนวิ่ง เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ รพ.สต.ไปใช้ในกิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ใน
ชุมชนต่อไป โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถ้าที่ประชุมเห็นด้วยก็จะอาสาติดต่อบริษัทที่ผลิตและ
จ าหน่ายเสื้อวิ่งในราคาตัวละไม่เกินจ านวนเงิน ๑๐๐ บาท และตั้งราคาจ าหน่ายตัวละ ๒๕๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดวิ่งไม่ว่าจะเป็นน้ าดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ เหรียญที่ระลึก และถ้วยรางวัล ก็ใช้เงินที่ได้จากการจ าหน่ายเสื้อ 

นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าจะวิ่งที่ไหน ใครรับผิดชอบกิจกรรม 
นายอ านวย ทองหนูนุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ แจ้งว่ามีทีมงานจิตอาสาที่จะมาช่วยซึ่งได้ประสานงานไว้แล้ว 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรับเส้นทางวิ่งจะใช้เส้นทางในเขตเทศบาลปากพะยูน ซึ่งจะส ารวจและวัดระยะทางอีกครั้ง 
นายสมสอด รักษ์ชูชื่น ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านแหลมกรวด แจ้งว่าถ้าจะจัดก็ขอให้หาข้อสรุปว่าจะเอา

อย่างไร ทางชมรม อสม.อ าเภอปากพะยูนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 
นายสมนึก จันทร์เหมือน สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าขอมติที่ประชุมว่าจะจัดกิจกรรมตามแนวทางที่ 

ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ เสนอหรือไม ่
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามแนวทางท่ี ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยเรือ เสนอ คือจัดกิจกรรม
ว่ิงรวมพลังวัน อสม.แห่งชาติ “อสม.ชวนว่ิง” ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เริ่มปล่อยตัวนักว่ิง เวลา ๐๖.๐๐ 
น.เสร็จกิจกรรมว่ิงเวลา ๐๙.๐๐ น. แล้วต่อด้วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และมอบเอ็มเชิดช เกียรติ แก่ อสม.
ทีป่ฏิบัติงานมาแล้วครบ ๑๐ ปี ๒๐ ปี  ๓๐ ปี  

 นายภชภณ เมืองแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน แจ้งว่าอ าเภอปากพะยูนมี อสม. ที่ปฏิบัติงานประจ า
โรงพยาบาลปากพะยูน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน รวม
ทั้งสิ้นจ านวน ๑,๐๘๓  คน จึงขอเสนอว่าให้ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ อสม.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และทีมวิทยากร จ านวน ๑,๒๐๐ คน จาก
เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปากพะยูน (คปสอ.ปากพะยูน) จ านวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 -ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารับอบรม ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และทีมวิทยากร จ านวน ๑,๒๐๐ คน จ านวน  
๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท 

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับอบรม ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และทีมวิทยากร จ านวน ๑,๒๐๐ คน 
จ านวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอจาก รพ.สต.  
       ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 7 วาระอ่ืน ๆ 
     ไม่มี 

 

  เลิกประชุมเวลา ๑๕.3๐ น 

 

(ลงชื่อ)                           ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางสาวสุนิสา มาเส็ม)         

 (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
        (นายภชภณ เมืองแก้ว) 

      นักวิชาการสาธารณสุข     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  

                         


