
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 4/2565 วันอังคาร ที ่3 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
2. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
3. นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.พัทลุง 
4. นายธีรยุทธ์ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง 
5. นายสุนทร อรุณโณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นางจุรินทร์ เจริญผล แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

  7. นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
8. นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู  แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยา 
  เสพติด 

9. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นางชนิฎาภรณ์ สอนสังข์ แทน หน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
11. นายณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
12. นายกิติศักดิ์ เมืองหนู หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
13. นางอรสา เหล่าเจริญสุข แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
14. นายสานิตย์ เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
15. นายมานพ รามทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
16. นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
17. นางสาวอรกวี ข้องรัก หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
18. นางปิยะมาศ เดิมหลิ่ม แทน หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
19. นายกวิน กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
20. นายกัมปนาท เกษมสัตย์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยสน 
21. นางวันดี ชนะสิทธิ์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด 
22. นายพิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
23. นางสาววรพิน  วิทยวรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าบอน 
24. นายโมทน์  ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนขนุน 
25. นายชุติมันต์  พงศ์ไตรภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต 
26. นายทรงเกียรติ พลเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว 
27. นางสาวธัญลักษณ์  คงฤทธิ์   รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม 
28. นางสาววสี  หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
29. นายบุญชู  คงเรือง สาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง 
30. นายประจวบ รามณีย์ สาธารณสุขอำเภอกงหรา 
31. นายวสันติ์ ยังสังข์ สาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน 
32. นายสรายุทธ ช่วยศรี แทน สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
33.  นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 

 34.    นายสมนึก  จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 
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 35.   นายสายัญ ศรีนาค      สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
     36.  นายสุชาติ  ฉิมรักษ์    สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
 37.   นายชลิต  เกตุแสง    สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
 38.   นายอำพล  แก้วเกื้อ    สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
 39    นางณัฐชญา รามจันทร์    งานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
  39.   นายจิรพงษ์  แสงทอง     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

รายช่ือคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
   1. 
   2. 
 
   3. 
   4. 
 

นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี 
นายสุนทร คงทองสังข์ 
 
นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ 
นายศราวุธ สายสิงห์ 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริม 
พัฒนา 
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
เมืองพัทลุง 

ติดราชการ 
ติดราชการ 
 
ติดราชการ 
ติดราชการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
         ลำดับ   ชื่อ - สกุล                        ตำแหน่ง 

1.   นายชวกร อ่อนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2.  นายกตัญญู หาญณรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
3.   นางสาวสาคร ชูภักดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
4.  นางสาว วลัญช์อร ยอดราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5.   นางสุพัตรา รักเกตุ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
6    นายบดินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
7.     นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  

ก่อนวาระการประชุม 
 1. ประธานจุดธูปเทียน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 2. อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มกฎหมาย 
 “ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูดและการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเรา
คิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี   
ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำ ก็อาจก่อความเสียหายทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูด
จะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษ
เสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำ หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่สมควร
หยุดยั้ง การกระทำที่ไม่ถูกต้อง พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ ” 
       พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   1.1.1 การจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 ภาพรวมของจังหวัดพัทลุง มีการเบิกจ่ายต่ำ       
ฝากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ จนถึงขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
แล้ว ให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้งานพัสดุ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเพ่ือดำเนินการจัดทำ PO  
  มติที่ประชุม รับทราบ      

      1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
   1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 256๕  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/256๕ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.             

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
มีจำนวน 6 วาระ 8 หน้า กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                         
ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป.  แล้ว และให้คณะกรรมการฯ                    
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/256๕ วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ ่มงาน              

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้  
    3.1.1) สถานการณ์โรคติดต่อ  

    สถานการณ์โรค COVID-19 ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565) พบผู้ป่วยรายใหม่ 
จำนวน 624,528 ราย เสียชีวิต จำนวน 2,806 ราย สำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย 
ระลอกเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลตั ้งแต่วันที ่ 1 ม.ค-27 เม.ย. 65 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565)                    
พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 14,887 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด จำนวน 1,986,136 ราย หายป่วยสะสม
ทั้งหมด จำนวน 1,849,966 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 6,446 ราย และกำลังรักษาทั ้งหมด จำนวน 
162,967 ราย ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ และสำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพัทลุง (ระลอก
มกราคม 2565)  (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 120 ราย ผู้ป่วยยืนยัน
สะสม ตั ้งแต่วันที ่ 1 มกราคม-27 เมษายน 65 จำนวน 23,831 ราย หายป่วยวันนี ้ จำนวน 207 ราย                
และเสียชีวิตสะสมทั้งหมด จำนวน 95 ราย  
   แผนและมาตรการบริหารจัดการสถานการณ์โรค COVID-19 สู ่โรคประจำถิ่น ในเดือน
กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีระยะดำเนินการ แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่        
   2.1 ระยะ Combatting (วันที่ 12 มีนาคม - ต้นเดือน เมษายน 2565) เป็นระยะ
ต่อสู้เพื่อลดการระบาด ลดความรุนแรงลง จะมีมาตรการต่างๆ ออกไป การดำเนินการให้กักตัวลดลง 

   2.2 ระยะ Plateau (เมษายน-พฤษภาคม 2565) เป็นการคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้
สูงขึ้นให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆ 

    2.3 ระยะ Declining (ปลายเดือน พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2565) เป็นการลด
จำนวนผู้ติดเชื้อลง ให้เหลือ 1,000-2,000 คน 

    2.4 ระยะ Post-pandemic 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป คือ ออกจากโรคระบาด
เข้าสู่โรคประจำถิ่น  
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   ซึ่งจังหวัดพัทลุง เข้าสู่ระยะ Declining อย่างชัดเจน เพราะจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ลดลง

อย่างต่อเนื่อง 
    มติที่ประชุม รับทราบ       
      3.1.2) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ  
      1) สถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง (1 มกราคม - 21 

เมษายน 2565) 
    จังหวัดพัทลุงมีจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออก สูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 12 

จากรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วย จำนวน 26 ราย และอัตราป่วย
โรคไข้เลือดออก คิดเป็นร้อยละ 4.89 ต่อประชากรแสนคน ซ่ึงยังไม่มีรายงานผู้ป่วยตายโรคไข้เลือดออก  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน มีนาคม 2565 สถานบริการ             
ทุกแห่ง มีค่า Risk Score อยู่ในระดับ 0  
   ๒) ผลการประเมินร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของแผนประมาณการรายได้                
และผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)/รายจ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ไม่เกิน
ร้อยละ +/-5 เดือน มีนาคม 2565 
   แผนรายได้เปรียบเทียบกับรายได้จริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการ ซึ่งไม่มี
หน่วยบริการทีผ่่านเกณฑ ์
   แผนรายจ่ายเปรียบเทียบรายจ่ายจริง ผลการประเมินแยกรายหน่วยบริการที่ผ่าน 
คือ โรงพยาบาลตะโหมด  
    3) ยอดการจ่ายชดเชยกองทุน IP ทั่วไป ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงสะสม      
เดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565 สะสม 6 เดือน (งวด 6410-6503) เกณฑ=์ร้อยละ 50.00 หน่วยบริการ
ที่ผ่าน คือ โรงพยาบาลพัทลุง ซ่ึงการปรับลดค่าแรงรวม ดำเนินการได ้ร้อยละ 50.00  
   4) การปรับแผนทางการเงินครึ่งปีหลัง Planfin 2565  
      มาตรการการจัดทำแผนการเงิน (Planfin) ระดับเขตสุขภาพที่ 12 
     - จัดทำแผนประเภท เกินดุล 
      - กำหนดการจัดทำแผนการเงิน แบบ 1 หรือ 2 นอกเหนือจากที่กำหนด     
ให้แนบรายงานเหตุผลความจำเป็นและผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารระดับจังหวัด/ระดับเขต 
      - ยกเว้น หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 4-7 กำหนดให้             
มีการจัดทำแผนการเงิน แบบ 1 หรือ 2 เท่านั้น  
 มติที่ประชุม รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
  4.1.1 การออกหนังสือรับรองการตาย โดย พ.ญ. สศิริ ดิลกธราดล 
 ประธาน  ยกวาระนี้ เสนอในเดือนถัดไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี รก .นายแพทย์เช ี ่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  มอบหมาย                       
นายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

4.2.1 ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 446 วันที่ 20 เมษายน 2565 และฉบับที่ 448 วันที่ 25 เมษายน 2565 
  มติที่ประชุม รับทราบ   



-๕- 
  4.2.2 แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล                
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงวันที่                     
22 เมษายน 2565 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.2.3 แนวทางการให้วัคซีน COVID-19 ฉีดเป็นเข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 5-17 ปี 
  ผู้ที่รับวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงครบ 2 เข็ม สามารถเลือกรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วง
ขนาดครึ่งโดสหรือเต็มโดสได้ โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองเด็ก ทั้งนี้หากประสงค์รับผ่านระบบ
สถานศึกษา จะเป็นการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ฝาสีม่วงครึ่งโดส สำหรับกลุ่มอ่ืนๆ ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น 
Pfizer ฝาสีม่วงเต็มโดสผ่านระบบสถานพยาบาล  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
    ๔.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

  ไม่มี 
 4.4 โรงพยาบาลชุมชน 
  ไม่มี  
 ๔.๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
   ไม่มี   
   4.6 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕  
  4.6.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู 

           1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวดัพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565)  
  จังหวัดพัทลุง มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 3 ของเขตสุขภาพที่ 12   
ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 65.71 สัดส่วนการใช้เมื ่อเปรียบเทียบกับเงินทั้งหมด ร้อยละ 34.29
เนื่องจากมีการอนุมัติโครงการ แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน หรือยังบันทึกข้อมูลในระบบ อำเภอกงหรา มีการเบิกจ่าย
เงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 54.73 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
  4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนางจุรินทร์ เจริญผล 
 1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ความก้าวหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)              
ปี 2565 ในภาพเขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565) ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีเบิกจ่ายเงิน                  
เป็นอันดับที่ 1 ร้อยละ 27.83   
 ผลการก่อหนี ้ (เงิน) สาธารณสุขอำเภอที ่ดำเนินการได้ครบร้อยละ 100 ได้แก่
สาธารณสุขอำเภอเมือง, สาธารณสุขอำเภอกงหรา, สาธารณสุขอำเภอควนขนุน, สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน, 
สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต, สาธารณสุขอำเภอป่าบอน, สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม และสาธารณสุขอำเภอ
ศรีนครินทร์ 
 ผลการก่อหนี้ (เงิน) โรงพยาบาลที่ดำเนินการได้ครบร้อยละ 100 ได้แก่ โรงพยาบาล
ควนขนุน, โรงพยาบาลป่าพะยอม, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 ผลการเบิกจ่าย (เงิน) สาธารณสุขอำเภอที่ดำเนินการได้ครบร้อยละ 100 ได้แก่ 
สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 ขอความร่วมมือ ให้ทุกหน่วยบริการเข้าไปบันทึกข้อมูล การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ของการใช้เงินคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในระบบสำนักงานหลักประกัน                                                                                                                        



-๖- 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นปัจจุบัน และฝากอำเภอบางแก้วเร่งติดตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย             
ในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม)                 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 2) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) คปสอ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
 จังหวัดพัทลุงได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) คปสอ.ปี 2565 ไปแล้วนั้น 
และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ (MOU) คปสอ. ปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) โดย คปสอ.สามารถเข้าไป
ดาวน์โหลด และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) คปสอ.              
ปี 2565 รอบ 6 ได้ทางหน้าเว็ปไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ซึ่งผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 
เทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2565 เต็มปี พบว่า คปสอ. มีจำนวนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวน
ตัวชี้วัดทั้งหมด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คาดว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือรอประเมิน 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 4.6.3 กลุ่มกฎหมาย โดยนางสาว อรกวี ข้องรัก 
  1) สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA)                 
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (ไตรมาส 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์               
การประเมิน ITA ไตรมาสที่ 2 (ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 56) ซึ่งภาพรวมของจังหวัดพัทลุง ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 65.22 และร้อยละของหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เท่ากับ 34.78 สำหรับหน่วยบริการ           
ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 15 หน่วย ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8 หน่วย ได้แก่ 1) สสอ.กงหรา ได้คะแนน 21.74                
2) สสอ.ควนขนุน ได้คะแนน 36.96 3) สสอ.ป่าบอน ได้คะแนน 21.74 4) สสอ.ปากพะยูน ได้คะแนน 
21.74 5) สสอ.เมืองพัทลุง ได้คะแนน 21.74 6) รพ.กงหรา ได้คะแนน 26.09 7) รพ.ศรีบรรพต ได้คะแนน 
54.78 และ 8) รพ.ศรีนครินทร์ ได้คะแนน 48.26 
  สำหรับหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ขอให้ดำเนินการในไตรมาสต่อไป เพ่ือให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินฯ ที่กำหนด   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.6.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ 

 1) ความก้าวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. กำหนด Timeline การรับสมัครเพื ่อย้าย ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการ

สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขท่ี 135714 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้  

- เสนอแฟ้มประกาศรับสมัครให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงนามในประกาศรับสมัครฯ 
หน่วยงานประเมินผลการปฏิบัติราชการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕    

- ประกาศรับสมัครฯ (ล่วงหน้า ๓ วันทำการ) ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
- รับสมัครฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕    
- ประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิ ์เข้ารับการคัดเลือกล่วงหน้า ๕ วันทำการ ภายในวันที ่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
- คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนด ภายในวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๕  



-๗- 
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งละ ๑ คน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ มิถุนายน 

๒๕๖๕ 
2. หลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ดังนี้ 
• ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่ง

เลขที่ ๑๓๕๗๔๓ กลุ่ม งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
• ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่ง

เลขที่ ๑๓๕๗๗๘ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
• ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชสาธารณสุข) 

ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๕๘๐๘ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลกงหรา สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดพัทลุง 

• ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชสาธารณสุข) 
เภสัชสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที ่ ๑๓๕๙๓๘ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลตะโหมด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

• ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือ เภสัชสาธารณสุข) 
เภสัชสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๖๑๗๕ กลุ่มงานเภสัช กรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลบางแก้ว 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

• ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 
๑๓๕๘๗๙ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 

  3. หลักเกณฑ์ รับสมัครเพื่อเลื่อน ผอ. มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้  

• เสนอแฟ้มประกาศร ับสมัครให้ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลลงนาม                        
ในประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

• ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครฯ (ล่วงหน้า ๓ วันทำการ) ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
• รับสมัครฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
•   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกล่วงหน้า ๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
• คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๗ 

 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกตำแหน่งละ ๑ คน ภายในวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
•   แจ้งผู้ผ่านการประเมนิบุคคลส่งผลงานภายใน ๑๘๐ วัน ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 4. กำหนด Timeline การรับสมัคร ผอ.รพ.สต. อาวุโส 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.               
บ้านน้ำเลือด สสอ.เมืองพัทลุง และ ผอ.รพ.สต. บ้านนาท่อม สสอ.เมืองพัทลุง มีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 

- เสนอแฟ้มประกาศรับสมัครให้ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลลงนามใน ประกาศ
รับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

- ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครฯ (ล่วงหน้า ๓ วันทำการ) ประกาศหลักเกณฑ์รับสมัครฯ 
(ล่วงหน้า ๓ วันทำการ) 

- รับสมัครฯ ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกล่วงหน้า ๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 



-๘- 
- คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ระหว่างที่กำหนดวันที่ ๒๗  

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งละ ๑ คน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
5. การจัดสรรตำแหน่งคืนเกษียณ ปี 2565  

  - ตำแหน่งเกษียณของปี 2565 ไม่มีตำแหน่งหัวหน้าบริหารทั่วไป เนื่องจากหัวหน้า
บริหารทั่วไปได้เกษียณไปแล้วตั้งแต่ปี 2564 ซ่ึงตำแหน่งหวัหนา้บรหิารท่ัวไปยังคงเป็นตำแหน่งว่าง  

  - ในรอบนี้สามารถคัดเลือกและพิจารณาตำแหน่งล่วงหน้า จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ หัวหน้า
พยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต               
และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง    

 มติที่ประชุม รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
  5.1 พิจารณากำหนด คปสอ. เพื่อรับการตรวจเยี่ยมในการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวง

สาธารณสุขกรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565   
 ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ได้กำหนดแผนลงพื้นที่การตรวจราชการและนิเทศงาน
กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ จังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ยังไม่มี
หนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเห็นควรพิจารณากำหนด คปสอ. เพื่อรับการ
ตรวจเยี่ยมในการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ 2565 
รายละเอียดตามตารางที่ประชุมสรุป ซึ่งพื้นที่รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ได้แก่  
1. อำเภอเมือง ๒. อำเภอปากพะยูน  โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ลงพื้นที่ อำเภอปากพะยูน
และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 ลงพ้ืนที่ อำเภอเมือง ขอแจ้งให้ คปสอ. ไดก้ำหนดพ้ืนที่รับการตรวจของ 
รพ.สต. ที่จะรับการตรวจด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 14.57 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายจุรินทร์ เจริญผล) 
แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


