
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 5/2565 วันอังคาร ที ่31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.๓0 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายช่ือคณะกรรมการผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ  - สกุล ตำแหน่ง 
1. นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
3. นายจรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง 
4. นายธีรยุทธ์ คงทองสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพัทลุง 
๕. นายสุนทร อรุณโณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายสมใจ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

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

๙. นายสมคิด ฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายนฤพงศ์ ภักดี 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. นายโชติ ช่วยเนียม หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
19. นายกวิน กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา 
20. นายกัมปนาท เกษมสัตย์ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยสน 
21. นายวิชัย สว่างวัน 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. นายพิลือ เขียวแก้ว สาธารณสุขอำเภอตะโหมด 
33.  นายวัชรินทร์ ศรีสมโภชน์  สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 

 34.    นายสมนึก  จันทร์เหมือน  สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 



-๒- 
 35 นายศรชัย สมแก้ว                    สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต 
 36.   นายสายัญ ศรีนาค      สาธารณสุขอำเภอป่าบอน 
     37.  นายสุชาติ  ฉิมรักษ์    สาธารณสุขอำเภอบางแก้ว 
 38.   นายชลิต  เกตุแสง    สาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ 
 39.   นายอำพล  แก้วเกื้อ    สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม 
 40. นางเกษณี ไชยเพชร                 แทน หัวหน้างานเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 41.   นายจิรพงษ์  แสงทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

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

นางเสริมศรี ปฐมพานิชรัตน์ 
 
นายสมศักดิ์  สังสุวรรณ์ 
นายศราวุธ สายสิงห์ 

หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ รพ.
พัทลุง 
หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๕ จ.พัทลุง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล
เมืองพัทลุง 

ติดราชการ 
 
ติดราชการ 
ติดราชการ 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
         ลำดับ   ชื่อ - สกุล                        ตำแหน่ง 

1. นางจุรินทร์ เจริญผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
2.   นายชวกร อ่อนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3.  นายกตัญญู หาญณรงค์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
4.  นางสาววลัญช์อร 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 มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร โดยหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 “...การกีฬานั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว ยังให้ผลทางจิตใจ    
ได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว ย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียร
พยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้มีประโยชน์     
ต่อสังคม และน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                         
บรมนาถบพิตร ในพิธ ีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2507 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพล ะศึกษา                       
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2507 

3. บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 
 
 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   1.1.1 จังหวัดพัทลุงได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 "พัทลุงเกมส์" ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565                  
และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 "เสกักเกมส์" ในระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 
2565 ณ จังหวัดพัทลุง  
  1.1.2 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงาน
กาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2565  
  1.1.3 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเขาชัยสน ในวันเสาร์ที่ 4 
มิถุนายน 2565 โดยนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่  12               
เป็นประธานในพิธี  
  1.1.4 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 มีนโยบายเร่งร ัด ติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน ในเรื่องของอัตราตำแหน่งว่าง, ความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565, ความก้าวหน้า
การบริหารงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ. 2564 และอัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิด            
มีชีพแสนคน               
 มติที่ประชุม รับทราบ   

      1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
   1.2.1 เรื่องเพ่ือทราบจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 256๕  

 1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ได้แต่งตั้งคณะทำงาน
ติดตามประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น เพื่อติดตามประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด        
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด อันดับที่ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้าน
ไสเตียน หมู่ที่ 6 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง กองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด อันดับ 2 ได้แก่ กองทุน
แม่ของแผ่นดินทุ่งยวน หมู่ที่ 6  ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด 
อันดับ 3 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหลักสิบ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
 2. ผลการติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  2565                  
ในภาพรวมจังหวัดพัทลุง อยู่ในลำดับที่ 76, ลำดับการเบิกจ่ายงบลงทุน อยู่ในลำดับที่ 31 และรายจ่ายงบลงทุน              
อยู่ในลำดับที่ 66 ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ติดอันดับหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนน้อยกว่า    
46 % ในเป้าหมายไตรมาส ที่ 3 ขอให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา                  
และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการจัดทำ PO                    
และขอให้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 

 3. ศูนย์ปฏิบัติการแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยจังหวัดพัทลุง  (TPMAP) ภาพรวม             
คนยากจน ในปี 2565 จังหวัดพัทลุง จำนวน 14,029 คน จากประชากรสำรวจ 368,221 คน ในส่วนของ
ทางด้านมิติสุขภาพ ขอความร่วมมือแต่ละอำเภอประสานผู้รับผิดชอบและจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อลงพื้นที่สำรวจ
ข้อมูลโดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก TPMAP สืบหาความยากจนของแต่ละครัวเรือนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร 
เพ่ือที่จะลงไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 



-๔- 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/256๕ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.                                           
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
มีจำนวน 6 วาระ 6 หน้า กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง                         
ได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอไว้ ในเว็ปไซต์ระเบียบวาระการประชุม กวป.  แล้ว และให้คณะกรรมการฯ                    
ได้ตรวจสอบหรือเสนอแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/256๕ วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565   
๓.๑ รายงานสถานการณ์โรคจังหวัดพัทลุง โดยนายบุญเลิศ ศรีรัตนพันธ์ หัวหน้ากลุ ่มงาน              

ควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้  
    3.1.1) สถานการณ์โรคติดต่อ  

    สถานการณ์โรค COVID-19 ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565) พบผู้ป่วย     
รายใหม่ จำนวน 531,352,960 ราย เสียชีวิต จำนวน 699 ราย ประเทศบราซิล พบผู้ป่วยรายใหม่ สูงที่สุด                
ในโลก จำนวน 55,361 ราย รองลงมาคือประเทศ ออสเตรเลีย จำนวน 32,810 ราย และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 
28,335 รายตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 24 ทั่วโลก พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 3,649 ราย สำหรับ
สถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย ระลอกเดือน มกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค - 29 พ.ค. 65 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565) พบผู ้ป่วยรายใหม่ จำนวน 3,649 ราย ผู ้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด                   
จำนวน 2,219,213 ราย หายป่วยสะสมทั้งหมด จำนวน 2,199,445 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 8,274 ราย
และกำลังรักษาทั้งหมด จำนวน 44,737 ราย และสำหรับสถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพัทลุง (ระลอก
มกราคม 2565) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาม 2565) พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 6 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม-ปัจจุบัน จำนวน 24,759 ราย หายป่วยวันนี้ จำนวน 42 ราย และเสียชีวิตสะสม
ทั้งหมด จำนวน 95 ราย ซึ่งแนวโน้มของจังหวัดพัทลุง อยู่ในระยะที่ 3 คือ Declining ตั้งแต่ประมาณต้นเดือน
เมษายน-กลางเดือนเมษายน 2565 อย่างต่อเนื่อง  
  มติที่ประชุม รับทราบ       

      3.1.2) สถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ 
     1) โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๕  
     โรคติดต่อที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี 256๕ (1-2๕ พ.ค.6๕) คือ             

โรคอุจจาระร่วง คิดเป็นอัตราป่วยมากที ่สุด 211 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ                 
คิดเป็นอัตราป่วย 34.3 ต่อประชากรแสนคน และโรคตาแดง คิดเป็นอัตราป่วย 7.1 ต่อประชากรแสนคน   

      2) สถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง (1 มกราคม - 25 
พฤษภาคม 2565) 

     จากรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยสะสม
จำนวน 24 ราย อัตราป่วย 4.59 ต่อประชากรแสนคน จัดอยู่ในลำดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 12 และอยู่ใน
ลำดับที่ 17 ของประเทศ ซ่ึงจังหวัดพัทลุงยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 สถานการณ์ทางการเงินและการประเมินภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ  
   1) สถานการณ์การเงินหน่วยบริการ จังหวัดพัทลุง เดือน เมษายน 2565 เนื่องจาก                    
ในเดือนเมษายน 2565 มีการปรับแผน ซ่ึงยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ 
   2) ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (7 plus efficiency) ไตรมาสที่ 2                       
ปี 2565 ซ่ึงโรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลปากพะยูน อยู่ในระดับ B 



-๕- 
   3) ผลการประเมินต้นทุนหน่วยบริการแบบ Quick Method ไตรมาส 2/2565               
ไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ซึ่งจะประเมินรายไตรมาส                  
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ โรงพยาบาลกงหรา , โรงพยาบาลตะโหมด, โรงพยาบาลควนขนุน, โรงพยาบาล
ปากพะยูน, โรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)  
    ๔) ยอดการจ่ายชดเชยกองทุน IP ทั่วไป ของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุงสะสม      
เดือน ตุลาคม 2564-เมษายน 2565 สะสม 7 เดือน (งวด 6410-6504) เกณฑ=์ร้อยละ ๕8.33 หน่วยบริการ
ที่ผ่าน คือ โรงพยาบาลพัทลุง ซ่ึงการปรับลดค่าแรงรวม ดำเนินการได ้ร้อยละ 58.33  
    ๕) การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2565 ขอบคุณทุกหน่วย
บริการที่จัดส่งการปรับแผนทางการเงิน (Planfin) ได้ทันเวลาที่กำหนด                
 มติที่ประชุม รับทราบ         

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โรงพยาบาลพัทลุง   
  ไม่มี 
 4.2 นางสาวอภิญญา เพ็ชรศรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

4.2.1 แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรค COVID-19 สู ่โรคประจำถิ่น 
จังหวัดพัทลุง 
  มติที่ประชุม รับทราบ   
  4.2.2 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง COVID-19  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.2.3 สถานการณ์ COVID-19 และข้อเสนอแนะ 
   เพ่ิมเติมเรื่องเสนอพิจารณาการรายงานโรคผ่านระบบ API ต้นเดือนมิถุนายน 2565 ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โรคทั้งในและต่างประเทศ เน้นการรายงานผู้ป่วย COVID-19 โดยให้ทุกจังหวัดตรวจสอบระบบ
การรายงานผู้ป่วยของโรงพยาบาลทุกแห่ง (API) ความครอบคุลมของโรงพยาบาลที่รายงาน ผ่าน API รายจังหวัด 
ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการไปแล้ว น้อยกว่า 25 % อำเภอที่ได้มีการติดตั้งไปแล้ว จำนวน 3 หน่วยบริการ 
ได้แก่ เขาชัยสน, ควนขนุน และปากพะยูน ขอความร่วมมืออำเภอที่ยังไม่ได้ติดตั้ง API ให้เร่งดำเนินการ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.3 นายสุนทร  คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

  ไม่มี 
 4.4 โรงพยาบาลชุมชน 
  คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ อบจ.พัทลุง                 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการขยะอันตราย โดยมีแนวทางให้มีการเก็บรวมรวม ขยะอันตรายจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ ส่งให้ อบจ. พัทลุง เพ่ือส่งไปกำจัด โดยจ้างบริษัทเอกชน ในการกำจัดต่อไป  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
   ไม่มี   
   4.6 การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕  
  4.6.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยนายกิตติศักดิ์ เมืองหนู 

                   1) สถานการณ์การใช้เงินกองทุนตำบลจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)  
 จังหวัดพัทลุง มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 12   
ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 55.94 สัดส่วนการใช้เมื ่อเปรียบเทียบกับเงินทั้งหมด ร้อยละ 44.06       



-๖- 
อำเภอศรีนครินทร์ มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนตำบลเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งยอดเงินคงเหลือสะสม ร้อยละ 40.26                  
สำหรับขอ้มูลจะเป็นแบบ realtime ซ่ึงข้อมูลจะเพ่ิมขึ้นตามการ Key ข้อมูลเข้าไปในระบบรายงานของแต่ละกองทุน  
 มติที่ประชุม รับทราบ  
  4.6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยนายสมใจ หนูฤทธิ์ 
  1) การกำกับติดตาม งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 มีนโยบายในการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์                   
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้บริหารจัดการให้แล้วเสร็จภายใน 
1 ปี สำหรับจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่จะเบิกจ่ายได้ตามปีงบประมาณ ส่วนรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งรัด
ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด และในการพิจารณางบประมาณปี 2566 จะนำผลงานการเบิกจ่ายของ
ปีงบประมาณ 2565 มาเก่ียวข้องด้วย  
 ขอความร่วมมือ ให้ทุกหน่วยบริการเข้าไปบันทึกข้อมูล การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ของการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในระบบสำนักงานหลักประกัน        
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็นปัจจุบัน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 2) กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ จังหวัดพัทลุง 
รอบท่ี 2/2565 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565  
 มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.6.3 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนายสานิตย์ เพชรสุวรรณ  
 1) การบริหารจัดการตำแหน่งว่าง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   2) การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ผอ.รพ.สต.  

  แผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หรือผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

• นักวิชาการสาธารณสุข หรือพยาบาลวิชาชีพ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 

• เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นระดับอาวุโส 

• ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

• ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งว่างที่นำมายุบเลิก 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.  
 
 
 
 

(นางสาวกฤษติยา ทองขุนดำ) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายสมใจ หนูฤทธิ์) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


