
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
ครั้งที่ ๑1/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓0 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง 
๑. นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๒. นายสุนทร  คงทองสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๓. นายธีรยุทธ  คงทองสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พัทลุง 
๔. นางพจชนา   มิตรเปรียญ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกงหรา และ  
๕. นางวันดี  ชนะสิทธิ์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
๖. นางสาวละมัย  พรหมทอง แทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
๗. นายสุนทร  อรุณโณ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
๘. นางสาววสี หวานแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
๙. นางสาวมันตา  โชติพืช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  

(ปัญญานันทภิกขุ) 
๑๐. นางสาวศรินรัตน์  เปราะทองค า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน   
๑๑. นายส าราญ  ทองศรีชุม แทน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน   
๑๒. นางสุพัตรา  รักเกตุ  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
๑๓. นายสัมพันธ์  ทองหนูนุ้ย  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
๑๔. นายสงกรานต์  เกลี้ยงแก้ว  รก. สาธารณสุขอ าเภอเมืองพัทลุง 
๑๕. นายประจวบ  รามณีย์  สาธารณสุขอ าเภอตะโหมด 
๑๖. นายสายัญ  ศรีนาค  สาธารณสุขอ าเภอป่าบอน 
๑๗. นายชลิต  เกตุแสง  สาธารณสุขอ าเภอศรีนครินทร์ 
๑๘. นายอ าพล  แก้วเกื้อ  สาธารณสุขอ าเภอป่าพะยอม 
๑๙. นายภชภณ เมืองแก้ว    รก. สาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 
๒๐. นายศรชัย  สมแก้ว  สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 
๒๑. นายส านึก  จันทร์เหมือน  รก. สาธารณสุขอ าเภอควนขนุน  
๒๒. นายวัชรินทร์  ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอ าเภอบางแก้ว 
๒๓. นายบุญชู  คงเรือง   สาธารณสุขอ าเภอเขาชัยสน 
๒๔. นายวสันติ์  ยังสังข์  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
๒๕. นายสุพล  ชุมพาที  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๒๖. นายสมใจ หนูฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
๒๗. นางนารถอนงค์ ประดับทรัพย์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๘. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๒๙. นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
๓๐. นางสินีนาฎ อนุมณี แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๓๑. นางอารีย์ ชูแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๒. นางสุพร พรหมมาศ     หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 



-๒- 
๓๓. นายราชัน คงชุม แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข 
๓๔. นายนฤพงศ์ ภักดี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๕. นายโชติ ช่วยเนียม  หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
๓๖. นายไพทูรย์ จิตไชยรักษ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
37. นายมานพ  รามทอง   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
38. นายเฉลิม  ไตรสุวรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๙. นายจิรพงษ์  แสงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
40. นายสุชาติวิทยา  ขวัญแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑.  นายไพศาล  เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ติดราชการ 
๒. นางสวาท  รามทิพย์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริม

พัฒนา) 
ติดราชการ 

๓. นายจรุง  บุญกาญจน์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง ติดราชการ 
๔. นางเสริมศรี  ปฐมพานิชรัตน์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

รพ.พัทลุง 
ติดราชการ 

๖. นายสมศักดิ์  สุวรรณ์   หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 
12.3.5  จ.พัทลุง 

ติดราชการ 

๗. นางปานจิต  ตฤตียปุตรานนต์  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองพัทลุง 

ติดราชการ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
  ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๒0 น.  

ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
1) ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
2) อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)   
"...ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระท า ของ

คนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคน แบ่ง หน้าที่กันท าประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัด และสามารถ ไม่มีผู้ ใดจะอยู่ได้และ
ท างานให้แก่ประเทศชาติ ได้โดยล าพังตนเอง..."  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  พระราชทานแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันที่ 10 กรกฎาคม 2513 

3)  บรรเลงสรรเสริญพระบารมี(กล ุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
4)  เปิดบรรเลง เพลงจ าขึ้นใจ เพลงเทิดพระบิดา และ วีดิโอสื่อสาร M O P H (กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)  
๕) การมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระดับดีเด่น โดยนายสุนทร คงทองสังข์ 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  1.1.1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีผู้ได้รับมอบเกียรติบัตร ด้วย  
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/เขตสุขภาพที่ 12 

1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากเขตสุขภาพท่ี 12  
                   - แนวทางการด าเนินงาน ควบคุมการบริโภคยาสูบ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  สนับสนุบการบังคับใช้กฎหมาย เลิกสูบบุหรี่ จัดท าป้ายเขตปลอดบุหรี่  
มติที่ประชุม รับทราบ 

  1.2.๒ เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน ๒๕6๒   
มีรายละเอียดดังนี้  
   1.2.๒.๑ ศูนย์ด ารงธรรมมีเรื่องร้องเรียน หากมีข้อร้องเรียน เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จ   
   1.2.๒.๒ ก าหนดผู้ว่าราชการพบประชาชน 
  1.2.๒.๓ กิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจิตอาสา 

1.2.๒.๔ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การใช้สินค้า OTOP ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
1.2.๒.๕ ผลการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เร่งรัดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร   

   1.2.๒.๖ ออกหน่วยผู้ว่าพบประชาชน ในวันที่  19 ธันวาคม 2562   
ณ โรงเรียนวัดปากสระ ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
    1.2.๒.๗ การตรวจการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ขอให้
แสดงบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ด้วย 

1.2.๒.๘ ก าหนดการประดับธง ๓ ธง จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  มีจ านวน  6 วาระ ๗ หน้า กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยได้ด าเนินการจัดท าและน าเสนอไว้ใน เว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป. 
:http://203.157.229.18/pphoboard/index.php และให้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไข
ต่อไป  

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 

ควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 2562 (1 ม.ค. 62 – 30 

ต.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 1,๒79.๐ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ  
โรคไข้หวัดใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๓๐๖.8 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี และ
ไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย 2๖๖.๒ ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี 

     - โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ 4 สัปดาห์ (29 ก.ย. 62 – 30 
ต.ค. 62) โรคอุจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที่สุด คือ 9๖.๔ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคไข้หวัด



-๔- 
ใหญ่ คิดเป็นอัตราป่วย ๔๙.๐ ต่อประชากรแสนคน และไข้เลือดออก คิดเป็นอัตราป่วย ๒7.๒ ต่อประชากร
แสนคน สูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี 

 - ผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง  ผู้ป่วย
สะสม (1 ม.ค. 62 – 27 พ.ย. 62) จ านวน 1,497 ราย อัตราป่วย 285.2 ต่อแสน เสียชีวิต 1 ราย อัตรา
ผู้ป่วยตายร้อยละ 0.07 ผู้ป่วยสะสม (27 ต.ค. 62 - 26 พ.ย. 62) จ านวน 101 ราย อัตราป่วย 19.2 ต่อ
ประชากรแสนคน อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง ๕ ปี คือ อ าเภอตะโหมด อ าเภอเมือง
พัทลุง อ าเภอควนขนุน อ าเภอศรีบรรพต และอ าเภอเขาชัยสน จ าแนกตามวันพบผู้ป่วย 1 สัปดาห์ย้อนหลัง 
ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ป่วยจ านวน ๑๖ ราย  ในส่วน 20 ล าดับอัตราป่วย
ไข้เลือดออก รายต าบล สะสมปี 2562 (1 มกราคม 2562 – 26 พฤศจิกายน 2562) คือ ต าบลท่าแค                        
ต าบลต านาน, ต าบลปันแต, ต าบลนาโหนด, ต าบลพญาขัน, ต าบลพนมวังก์, ต าบลปรางหมู่, ต าบลตะโหมด, 
ต าบลชัยบุรี, ต าบลคลองใหญ่, ต าบลโตนดด้วน, ต าบลท่ามิหร า, ต าบลป่าบอน, ต าบลแม่ขรี, ต าบลโคกชะงาย, 
ต าบลล าป า, ต าบลคูหาสวรรค์, ต าบลนาขยาด, ต าบลมะกอกเหนือ และต าบลควนมะพร้าว  

  อัตราป่วยตามกลุ่มอายุ มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ช่วงอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี, ช่วงอายุ ๕ - 9 ปี 
และช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี  

อ าเภอเมืองพัทลุง อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง  
เล็กน้อย จ านวนผู้ป่วยสะสม(1 ม.ค.62 ถึง 26 พ.ย.62) จ านวน 544 ราย อัตราป่วย 447.9  ต่อประชากร
แสนคน 
  อ าเภอควนขนุน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี  
(1 ม.ค. 62 – 26 พ.ย. 62) จ านวน 262 ราย อัตราป่วย 310.3  ต่อประชากรแสนคน  
 อ าเภอศรีนครินทร์ อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 26 พ.ย. 62) จ านวน 67 ราย อัตราป่วย 250.6 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วย
ตายร้อยละ 1.4๙  
 อ าเภอตะโหมด จ านวนผู้ป่วยลดลง อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และสูงกว่าค่า 
Median ๕ ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 26 พ.ย. 62) จ านวน 151 ราย อัตราป่วย 482.0    
ต่อประชากรแสนคน  มุ้งเน้นการเฝ้าระวังต าบลแม่ขร ี
   อ าเภอป่าบอน อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 
26 พ.ย. 62) จ านวน 115 ราย อัตราป่วย 240.4 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอเขาชัยสน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี  
(1 ม.ค. 62 – 26 พ.ย. 62) จ านวน 91 ราย อัตราป่วย 202.1 ต่อประชากรแสนคน   
  อ าเภอบางแก้ว อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 – 26 
พ.ย. 62) จ านวน 34 ราย อัตราป่วย 127.6 ต่อประชากรแสนคน 
 อ าเภอปากพะยูน อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 
62 – 26 พ.ย. 62) จ านวน 65 ราย อัตราป่วย 127.2 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอกงหรา อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และต่ ากว่าค่า Median ๕ ปีย้อนหลัง 
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (1 ม.ค. 62 – 26 พ.ย. 62) จ านวน 96 ราย อัตราป่วย 264.1 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอศรีบรรพตอัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง แต่สูงกว่าค่า Median ๕ ปี (1 ม.ค. 62 
– 26 พ.ย. 62) จ านวน 42 ราย อัตราป่วย 233.0 ต่อประชากรแสนคน 
  อ าเภอป่าพะยอม อัตราป่วย มีแนวโน้มลดลง ต่ ากว่าค่า Median ๕ ปี เล็กน้อย  
(1 ม.ค. 62 – 26 พ.ย. 62) จ านวน 30 ราย อัตราป่วย 83.6  ต่อประชากรแสนคน  



-๕- 
  กรณีผู้ ป่ วย เสี ยชี วิ ต  มี พ้ืนสัมผั ส โรค  คือ  ต าบลท่ ามิหร า  ต าบลหานโพธิ์  
และต าบลแม่ขรี   

๓.๒ สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๒.๑ สรุปสถานการณ์ด้านการเงินของหน่วยบริการในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
     1) ภาพรวมสถานการณ์ด้านการเงิน ตามตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ค่าเป้าหมาย “หน่วยบริการ Risk Score ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 ผลการ
ด าเนินงานในไตรมาส 4/2562 คือ 

ระดับประเทศ มีหน่วยบริการ Risk Score ระดับ 7 จ านวน 17 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 1.9 

ระดับเขตสุขภาพที่ 12 และระดับจังหวัดพัทลุง ไม่มีหน่วยบริการ Risk Score  
ระดับ 7 คิดเป็นร้อยละ 0 แต่มีหน่วยบริการระดับเขตสุขภาพที่ 12 ที่ต้องเฝ้าระวังวิกฤติการเงิน ที่มี Risk 
Score ระดับ 4-6 จ านวน 9 แห่ง รวมถึง รพช.เขาชัยสน จ.พัทลุง ที่มี Risk Score ระดับ 5 

ทั้งนี้รายงานผลวิกฤติการเงิน ( Risk Score) ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พบว่าวิกฤติด้านการเงินทุกหน่วยบริการมี Risk Score 
เท่ากับ ๐ โดยหน่วยบริการทุกแห่งมีเงินบ ารุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นบวกยกเว้น  
รพช.ควนขนุนมียอดเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้แล้วติดลบ เป็นเงิน ๒,๐๙๒,๗๓๒.๓๖ บาท 

   ๒) ผลการจัดกลุ่มเพ่ือติดตามสถานการณ์วิกฤติด้านการเงินไตรมาส 4/2562
กองเศรษฐกิจสุขภาพได้จัดกลุ่มหน่วยบริการโดยเปรียบเทียบวิกฤติการเงินในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 และ 
2562 เพื่อใช้ประกอบการเฝ้าระวังวิกฤติทางการเงิน ได้ 9 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม สถานการณ์ 62/62 RS 
จังหวัด 

 
จ านวน 
(แห่ง)  

Group 
Risk score 0-3 Risk score 4-7 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 

ตรัง 10 1 2 1 3 2 1 - - - 
นราธิวาส 13 1 3 1 1 7 - - - - 
ปัตตานี 12 5 1 0 3 2 - 1 - - 
พัทลุง 11 2 0 2 6 - - 1 - - 
ยะลา 8 3 1 1 1 2 - - - - 
สงขลา 17 0 0 4 1 6 1 5 - - 
สตูล 7 1 0 1 4 1 - - - - 

เขต 12 78 13 7 10 19 20 2 7 - - 
 

1 ผลงานเยี่ยม 0 ติดต่อกัน 2 ปี 

Ris
k s

co
re

 0
-3

 2 ปกติเท่าเดิม 0 - 3 

3 ดีขึ้นในช่วง 0 - 3 

4 ดีขึ้น 4-7 เป็น 0 - 3 

5 ลดลงในช่วง 0 - 3 

6 กลุ่มเสี่ยง 4 - 6 จาก 0 - 3 รายใหม่ 

Ris
k s

co
re

 4
-7

 

7 กลุ่มเสี่ยง 4 - 7 เรื้อรัง 

8 กลุ่ม 7 จาก 0 - 3 รายใหม่ 

9 กลุ่ม 7 ติดต่อกัน 2 ปี 

ระดับเขตสุขภาพที่ 12 พบว่าหน่วยบริการที่มี Risk Score ลดลงในช่วง  0-3 และ
ดีขึ้น 4-7 เป็น 0-3 ใกล้เคียงกัน และมีหน่วยบริการที่ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 4-7 เรื้อรัง จ านวน 6 แห่ง รวมถึง 
รพช.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระดับจังหวัดพัทลุง จัดกลุ่มได้ดังนี้ 



-๖- 
กลุ่มที่ 1  ผลงานเยี่ยม 0 ติดต่อกัน 2 ปี   จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพท.พัทลุง และ 

รพช.กงหรา 
กลุ่มที่ 3  ดีขึ้นในช่วง 0-3 จ านวน 2 แห่ง  ได้แก่ รพช.ตะโหมด และ  

รพช.ศรีบรรพต 
กลุ่มท่ี 4 ดีขึ้น 4-7 เป็น 0-3  จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ รพช.ควนขนุน, รพช.ปากพะยูน

และ รพช.ป่าบอน, รพช.บางแก้ว, รพช.ป่าพะยอม และ รพช.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
กลุ่มท่ี 7  กลุ่มเสี่ยง 4-7 เรื้อรัง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพช.เขาชัยสน 
๓.๒.2 ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 4/2562 

        ผลการประเมินภาพรวมระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 มีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต้นทุนแบบ Quick Method ไตรมาส 4/2562  ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับ
เดียวกัน (หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์=ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) พบว่ามีจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์จ านวน  2 แห่ง ได้แก่ 
จังหวัดตรัง ผ่านร้อยละ 100 และจังหวัดพัทลุง ผ่านร้อยละ 90.91 เมื่อดูรายหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง 
พบว่าหน่วยบริการทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินต้นทุน Quick Method ไตรมาส 4/2562 ทั้งต้นทุนบริการ
ผู้ป่วยนอกและต้นทุนบริการผู้ป่วยทุกแห่งยกเว้น รพช.ศรีบรรพต ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินต้นทุนบริการผู้ป่วย
นอก จ านวน 1 แห่ง 

๓.๒.3 ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการที่มีผลต่างของแผนประมาณการ
รายได้และผลการด าเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย)  
      1) ผลการประเมินหน่วยบริการที่มีผลต่างของแผนประมาณการรายได้และ
ผลการด าเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน) ไม่เกินร้อยละ +- 5 ไตรมาส 4/2562 ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ในภาพรวมระดับเขตผลการประเมินด้านรายรับคิดเป็นร้อยละ 56.41 ในระดับจังหวัดพัทลุงผล
การประเมินดา้นรายรับคิดเป็นร้อยละ 54.55 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ท้ังในภาพรวมระดับเขตและระดับจังหวัด  
     2) ผลการประเมินหน่วยบริการที่มีผลต่างของแผนประมาณการรายจ่าและ
ผลการด าเนินงานด้านรายจ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) ไม่เกินร้อยละ +- 5 ไตรมาส 
4/2562 ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในภาพรวมระดับเขตผลการประเมินด้านรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
80.77 ในระดับจังหวัดพัทลุงผลการประเมินด้านรายรับคิดเป็นร้อยละ 72.73 ผ่านเกณฑ์ท้ังในภาพรวมระดับ
เขตและระดับจังหวัด   
    ๓.๒.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส
4/2562  

        การประมวลผลรวมเครื่องมือวัดประสิทธิภาพทางการเงินหลายเครื่องมือมา
ประเมินผลเพ่ือใช้ในการบริหารได้ง่ายขึ้น หน่วยงานมีแนวทางการก ากับดูแลและผลลัพธ์การด าเนินการด้าน
การเงินการคลังที่ดีและ.เป็นการประเมินผลประจ าปี เพ่ือให้หน่วยงานน าผลประเมินในข้อที่ไม่ผ่ านเพ่ือหา
สาเหตุและไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิผลหน่วยงานให้ดีขึ้นต่อไป 

คะแนนการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการแบ่งเป็น 5 ระดับ คือผล
การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 12 ไตรมาส 4/2562 พบว่ามีหน่วยบริการ ระดับดี
มาก จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพท.สงขลาและ รพท.สตูล และไม่ผ่านเกณฑ์ (ระดับ F) จ านวน 38 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 48.71 รวมถึงหน่วยบริการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในจังหวัดพัทลุง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพช.  กงหรา  
รพช. ควนขนุน และ รพช. ศรีบรรพต หน่วยบริการที่คะแนนประเมินสูงสุดในจังหวัดพัทลุง คือ ระดับ B  



-๗- 
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพท.พัทลุง และ รพช.ปากพะยูน ทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของ รพท. พัทลุง ซึ่งมีผล
การประเมินลดลง (จาก ระดับ A ไตรมาส 3/2562 เป็นระดับ B ในไตรมาสที่ 4/2562) ผลการประเมิน
ระดับหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง  

๓.๒.5 แนวทางการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปี 2563 ตัวชี้วัดด้านการบริหาร
การเงินการคลัง : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

ค่าเป้าหมาย วิกฤติการเงินระดับ 7  ไม่เกินร้อยละ 4 และวิกฤติการเงินระดับ 6   
ไม่เกินร้อยละ 8 โดยมีมาตรการเพ่ือก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการ
คลังระดับประเทศ จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง 
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบบัญชี 
มาตรการที่ 3 พัฒนาศักยภาพบริหารด้านการเงินการคลังแก่เครือข่ายและบุคลากร 
มาตรการที่ 4 สร้างประสิทฺธิภาพการบริหารจัดการ 
มาตรการที่ 5 ติดตาม ก ากับ เครื่องมือ ประสิทธิภาพทางการเงิน 
๓.๒.6 มาตรการเฝ้าระวังเตือนภัยวิกฤติทางการเงินระดับเขตสุภาพที่ 12 

                     สืบเนื่องจากเขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งเป็นผู้บริหารการจัดสรรเงินกันระดับเขต ได้พัฒนา
มาตรการส าหรับหน่วยบริการที่มีวิกฤติทางการเงินและได้รับการจัดสรรเงินกันระดับเขตเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเงิน ด้วยเครื่องมือเฝ้าระวัง  (FEED : Financial Early Evaluation Detection) 
นอกเหนือจากการท าจัดท าหนังสือแสดงเจตจ านงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน (Letter 
of Intent : LOI) โดยก าหนดกระบวนการเพ่ือเฝ้าระวังโดยสังเขปเบื้องต้น ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  เฝ้าระวังหน่วยบริการที่มีสัญญาณทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ในประเด็น 

1) Planfin ด้านรายรับ < ร้อยละ 5 
2) Planfin ด้านรายจ่าย > ร้อยละ 5 
3) NI ติดลบ 
4) Cash ratio < 0.8 

ขั้นตอนที่ 2 แบ่งกลุ่มหน่วยบริการที่มีสัญญาณ ตามขั้นตอนที่ 1 ตามระดับกลุ่มค่า K  
เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มหน่วยบริการในแต่ละระดับ ตามประเด็น ดังนี้ 

๑) จากเกณฑ์การประเมิน 7 – plus  หัวข้อ  
– ประสิทธิภาพการท าก าไร 

                              - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
          - ระยะเวลาถั่วเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ 
          - การบริหารสินค้าคงคลังยา 
      2)  CMI และอัตราครองเตียง 
      3)  ต้นทุนการให้บริการ (Quick Method) 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.3 กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for health)  
ภายใต้โครงการ “หมอชวนวิ่ง@Phatthalung Season 2” ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ และสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมด้วย และขอก าหนดโควต้า อ าเภอละ ๑๐๐ คน  มีการด าเนินงานเชิงรุก ตั้งบูธบริเวณสนามศาลากลาง 
        มติที่ประชุม รับทราบ 



-๘- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง     
      ไม่มี 
                  ๔.๒ นายดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
     ๔.๒.๑ สรุปมติการประชุมการบริหารทางการเงินการคลัง(CFO) ระดับเขต มี
รายละเอียดดังนี้  

1) การจัดสรรงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 และ (ฉบับ
ที่ 12) พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ตามที่เขตสุขภาพที่ 12 ได้จัดสรรงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 ประจ าปีงบประมาณ 2563  ซึ่ง จังหวัดพัทลุงได้รับ
จัดสรร 34,696,307 บาทจากวงเงินรวมระดับเขต 390,982,890 บาท และวงเงินรวมระดับประเทศ 
2,800,000,000 บาท โดยจังหวัดพัทลุงได้รับจัดสรรเพ่ิมจากปี 2562 เป็นเงิน 5,447,877 บาท ทั้งนี้
ตามมติการประชุมผู้บริหารทางการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ก าหนด
หลักเกณฑ์ และแนวทางการปรับเกลี่ยโดยให้ความส าคัญกับ รพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดเป็น
อันดับแรก   

จังหวัดพัทลุง ได้ก าหนดเกณฑ์การปรับเกลี่ยระดับจังหวัด ดังนี้ 
1. จัดสรรเงินแยกรายอ าเภอตามประมาณการค่าใช้จ่ายจริงใน

ปีงบประมาณ 2562 
2. จัดสรรให้ รพ.สต.โดยค านวณจากยอดเงินตั้งเบิกค่าตอบแทนเดือน

สุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 คูณจ านวน 12 เดือน ยอดเงินคงเหลือจัดสรรให้ รพ. (ภายใต้ยอดเงินที่ได้รับ
จัดสรรตามข้อ 1) 

สรุปวงเงินจัดสรรค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 
พ.ศ.2561 ประจ าปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุง 

รหัส
หน่วย
บริการ 

ชื่อหน่วย
บริการ 

ประเภทพื้นที่ 

เขตปรบัเกลี่ยเงินระดับเขต 
ให้กับ รพ.สต.และรพ.ภายใต้วงเงินของเขต 

รพ.สต.+หน่วยบริการ
ปฐมภูมิในสังกัด  

 รพ.   รวมจัดสรร  

พัทลุง ผลรวม 
 

16,324,800  18,371,507   34,696,307  
10747 รพ.พัทลุง รพท./รพศ. ปกติ     3,111,600    5,358,893  8,470,493  
11417 รพ.ควนขนุน พ้ืนที่ปกติ 1      2,348,400    2,051,185   4,399,585  
11416 รพ.ตะโหมด พ้ืนที่ปกติ 3  1,280,400    1,075,956   2,356,356  
11414 รพ.กงหรา พ้ืนที่เฉพาะ ระดับ 1    1,395,600   1,884,000  3,279,600  
11415 รพ.เขาชัยสน พ้ืนที่ปกติ 2   1,375,200   1,948,363   3,323,563  
11421 รพ.บางแก้ว พ้ืนที่ปกติ 2  782,400    915,639  1,698,039  
11418 รพ.ปากพะยูน พ้ืนที่ปกติ 3  2,052,000  1,465,766   3,517,766  



-๙- 

รหัส
หน่วย
บริการ 

ชื่อหน่วย
บริการ 

ประเภทพื้นที่ 

เขตปรบัเกลี่ยเงินระดับเขต 
ให้กับ รพ.สต.และรพ.ภายใต้วงเงินของเขต 

รพ.สต.+หน่วยบริการ
ปฐมภูมิในสังกัด  

 รพ.   รวมจัดสรร  

11420 รพ.ป่าบอน พ้ืนที่ปกติ 2     1,890,000    1,174,519   3,064,519  
11422 รพ.ป่าพะยอม พ้ืนที่ปกติ 2     788,400     930,043   1,718,443  
11419 รพ.ศรีบรรพต พ้ืนที่ปกติ 3        669,600     875,032   1,544,632  
24673 รพ.ศรีนครินทร์

(ปัญญานันทภิกขุ) 
พ้ืนที่ปกติ 2    631,200      692,111  1,323,311  

2) แนวทางและผลการปรับเกลี่ยงบค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคส าหรับบริการพ้ืนฐาน (กรณีสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช้สิทธิ UC) ประจ าปี 2563     
    ตามมติ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพ้ืนที่ (อปสข.) เขต 
12 สงขลา เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 และคณะท างานก าหนด แนว
ทางการใช้จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ระดับเขต (5x5) เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 2/2562  วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ การปรับเกลี่ยเงิน 
PP Non UC เป็นอ านาจของ CFO จังหวัดหรือคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด (กวป .) 
เป็นผู้พิจารณาภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละจังหวัด นั้น 

    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยบริการทุกแห่ง ได้เห็นชอบให้มีการปรับเกลี่ยงบ PP NON UC ภายใต้หลักการสนับสนุนการเข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการทั้งในกรณีเขตรอยต่อและการ
ส่งต่อรวมถึงการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก โดยได้ก าหนดปรับเกลี่ยเงินตามการเข้ารับบริการด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพฯ ดังกล่าว 
รายละเอียดดังนี้ 

รหัส
หน่วย
บริการ 

ชื่อหน่วย
บริการ 

ปะชากร  
NON UC 

วงเงินปรับเกลี่ย 
วงเงินจัดสรร 
ตาม ปชก. 

วงเงิน 
ปรับเกลี่ยเพื่อ

สนับสนุนการเข้ารับ
บริการฯ กรณีเขต

รอยต่อและการส่งต่อ 

วงเงินปรับเกลี่ยเพื่อ
สนับสนุนการเข้าถึง

บริการฯ ด้าน
การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์
ทางเลือก 

วงเงินปรับเกลี่ย
เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ให้บริการฯ 

วงเงิน 
จัดสรรรวม 

[1] [2] [3] [4] 
[5]=[1]-[2]-

[3]+[4] 
พัทลุง ผลรวม  146,560 13,642,465.08 4,316,485.00 2,000,000.00 6,316,485.00 13642465.08 

10747 รพ.พัทลุง 40,204 582,508.49  582,508.49 4,316,485.00 7,476,345.94 
11417 รพ.กงหรา 7,925 90,293.82 572,700.00 90,293.82  74,700.89 
11416 รพ.เขาชัยสน 12,708 219,233.41 769,830.00 219,233.41  193,854.48 
11414 รพ.ตะโหมด 7,096 101,994.02 513,100.00 101,994.02  45,433.63 
11415 รพ.ควนขนุน 26,029 235,198.64 2,136,860.00 235,198.64  50,837.95 
11421 รพ.ปากพะยูน 15,184 154,457.39 0 154,457.39  1,285,937.73 
11418 รพ.ศรีบรรพต 4,819 62,457.39 0 62,545.55  386,028.68 
11420 รพ.ป่าบอน 11,517 237,677.52 0 237,677.52 2,000,000.00 2,834,376.73 
11422 รพ.ป่าพะยอม 7,204 78,458.20 0 78,458.20  592,122.58 
11419 รพ.ศรีบรรพต 7,545 159,650.22 323,995.00 159,650.22  542,672.37 
24673 รพ.ศรีนครินทร์ฯ 6,329 77,982.74  77,982.74  187,154.10 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๓ นางสวาท  รามทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
    ไม่มี   
  ๔.๔ นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
      ๔.๔.๑ การรับสมัครคัดเลือกสรรหา บุคลากรต่าง ๆ มีกระบวนการอย่างโปร่งใส 
ตลอดจน ถึง พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสื่อสารและท าความเข้าใจ
ด้วย 
   ๔.๔.๒ การติดต่อสื่อสารด้านวิชาการจากหน่วยงานภายนอก หากมีกิจกรรมในพ้ืนที่
ในส่วนของโรงพยาบาล ขอให้สื่อสารกับหน่วยงานระดับอ าเภอด้วย ตลอดจนสื่อสารมายัง สสจ.พัทลุง เพ่ือให้
เกิดความเป็นเอกภาพ 
   ๔.๔.๑ ความปลอดภัยในหน่วยงานสาธารณสุขให้การให้บริการ ขอให้จัดระบบความ
เตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เช่น กล้องวงจรปิด การจ ากัด 
   ๔.๔.๔ การท า TOR ที่ยังไม่ได้รับการเบิก 
   ๔.๔.๕ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอจัดเตรียม
รายละเอียดที่เก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จด้วย 
   ๔.๕  โรงพยาบาลชุมชน  
    ไม่มี         
   ๔.๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
    ๔.๖.๑ นายบุญชู คงเรือง หารืองบด าเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ สืบเนื่องจากได้รับการจัดสรร ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  เช่น งบสนับสนุนในการประกวด สสอ. และ 
รพ.สต.  
    นายสมใจ หนูฤทธิ์ ชี้แจงเพ่ิมเติมโดยงบสนับสนุนดังกล่างได้รับการจัดสรรแล้ว โดย
แจ้งหลักการใหญ่ จัดสรรร้อยละ ๓๕ ของงบทั้งหมด  
   ๔.๗ กลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

4.7.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดย นายสมใจ หนูฤทธิ์ น าเสนอ 
รายละเอียดดังนี้ 
  ๑)  รายละเอียดการด าเนินงาน ตัวชี้วัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
   - รายละเอียดตัวชี้วัด MOU จัดอันดับ คปสอ.   
   - ตัวชี้วัดต าบลสุขภาวะ แนวทางการสนับสนุนข้อมูลของกองทุนต าบล 
LTC เพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมายครบ 
   - หลักเกณฑ์การจัดล าดับ คปสอ.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักเกณฑ์
การประกวด อสม. มติที่ประชุมให้ตัดออก 
 2)  ร่าง แผนการนิเทศงานผสมผสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
         มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.7.๒ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์  เมืองหนู น าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนต าบลจังหวัดพัทลุง   
ประชุมชี้แจง ร้อยทองรีสอร์ท  เงื่อนไขการจัดสรรกองทุนต าบล โอนเป็นเงินบ ารุงหน่วยบริการ แล้วจัดท า
โครงการให้ นพ.สสจ.อนุมัติอีกครั้ง  รอหนังสือหารืออีกครั้ง ในการด าเนินการขอให้ด าเนินการเหมือนเดิมใน
บางโครงการ  



-๑๑- 
 2) รายการตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (Quality and  
Outcome Framework) ปี 2563  

 3) การจัดสรรเงิน UC   
        ๔) ข้อมูล CMI (Case Mix Index) โรงพยาบาล ระดับ S , M2 และ F1-F2 จ.
พัทลุง 

          มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

  ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๖.๑ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการด าเนินงาน ITA  และขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียน หน่วยงานจริยธรรม ด้วย   
  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๗ น. 
                               

                                
               
                                            
 

 (นายสุชาติวิทยา ขวัญแก้ว) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


