
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
วันพฤหสับดีที่ ๒๘ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประชุมผ่าน VDO Conference 
จาก ห้องประชุม Smart EOC ชั้น ๓  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖5 วันพฤหัสบดีที่ ๒8 เมษายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team 

จาก  ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

วาระท่ี เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้       

เวลา
(นาที) 

๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1.1.1 ติดตามการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operations Center : EOC) 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
      ................................................................................................  

      
     - 
 
     - 

    
    ประธาน 

     

  
๓0 นาท ี
 
15 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที ่๓/๒๕๖5) 
- เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน ๒๕65  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  5-1๓ 

 
น าเสนอเป็น

เอกสาร 

 
15 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  ................................................................................................  

 
     - 

 
 

 
15 นาท ี

๔ เรื่องน าเสนอจาก  
ผู้บริหาร สสจ./ศูนย์วิชาการ/รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชน/
สสอ. 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
4.๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 
   
 
    - 
    - 
    - 
    -      

 
 
 
  ผู้บริหาร สสจ. 
   ศูนย์วิชาการ 
 
รพศ./รพท./รพช. 
สาธารณสุขอ าเภอ 

 
 
 
 1๕ นาท ี
 1๕ นาท ี
 1๕ นาท ี
 1๕ นาท ี

๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ................................................................................................  

       
    - 

  
 

  
 15 นาท ี

    ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     -   15 นาท ี
 

    ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

    -  
 

 1๕ นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 
 

รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
ครั้งที่ 4/๒๕๖5 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน ๒๕๖5  เวลา 13.3๐ – ๑6.3๐ น. 

ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team 
ณ  ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
................................................................................ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1.1.1 ติดตามการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         ........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ ๓/๒๕๖5) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน ๒๕65   
                       ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 5-1๓) 

                         หรือ https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 
มติที่ประชุม            ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                    ............................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม      ............................................................................................................................................... 



 
๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอจากผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ/ศูนย์วิชาการต่าง ๆ/ 
                       โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
                    .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม       ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
            ............................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
ประธาน          ............................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
มติที่ประชุม      .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
            ............................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
                      ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม            ...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 



 
๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
                       ........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 3/๒๕๖5 

       วันศุกร์ที่ 1 เมษายน ๒๕๖5  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑3.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

……………………………………………………………………. 
 

รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม  
๑. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒. นายส าเนียง  แสงสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ผอ.รพ.พุนพิน 
3. นายพิชิต  สุขสบาย  รกน.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ผอ.รพ.บ้านนาสาร 
4. นางอรณัส  ยวงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)    
5. นายอรรจน์กร  สมเกียรติกุล รกน.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)  
6. นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ  รกน.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
7. นายอาทิตย์  เล่าสุอังกูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
8. นางพวงแก้ว  บัวเพชร  แทน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                            
9. นางสาวจิรสุดา  เผือกคง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
10. นางณิชาภา  สวสัดิกานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
11. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
12. นายพิรกิจ  วงศ์วิชิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก            
๑3. นายวรวฒุิ พัฒนโภครัตนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน และปฏิบตัิหน้าที่แทน ผอ.รพ.เกาะเต่า 
14. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา และผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง 
15. นายฌอชนา  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง    
16. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
17. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
18. นายเอกพล  พิศาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
19. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี 
20. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 
21. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง 

           22. นางสาวจิรดา  เปาทองค า แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุร ี
           23. นายกฤตภิษัช  ไม้ทองงาม นายแพทย์ช านาญการ 

24. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
25. นายเชิด  ทองสุข  สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์           
26. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก 
27. นายสุวรักษ์  บุญพา  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย 
28. นายสาธิต  มติธรรม  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน 
29. นายสมโชค  พูลสุข  สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน          
30. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา             
31. นายอัคเดช  กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 
 
 
 

๒/32. นายอุดม... 



 
๖ 

32. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง 
33. นายอภิวัฒน์  ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 
34. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
35. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          36. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          37. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          38. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          39. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
          40. นายประสิทธิ์  ฤทธิเดช  สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          41. นายเมธา  หมานพัฒน์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน 
          42. นายปรีชา  เนตรพุกกณะ  สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 

43. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 44. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

45. นางวราภา  จันทร์เอียด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
46. นายสิงห์ณกรณ ์ ใจชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                     
47. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย    
48. นายเรวัต  ไชยเพชร  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
49. นางเจียรณัย  บัวลอย หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
50. นางสาวสุวดี   แสงข า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
51. นางสาวอัญทิตา สุระนิน แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข           
52. นายญาณวุธ  สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
53. นายสัมพันธ์  นาคบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
54. นางกชมล  อดิเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
55. น.ส.พลอยไพลิน ชายภักตร์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพวงเพชร  เหล่าประสิทธิ์   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ         รพ.พุนพิน 
2. นางสุพิศ  ทองนิตย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส      สสจ.สรุาษฎร์ธานี 
3. นางสาวธันรว์รินท์  ศิริวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสจ.สุราษฎรธ์านี 
4. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      สสจ.สุราษฎร์ธานี 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
1. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัลชัยวรกฤศ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต          ติดราชการอ่ืน 
2. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรกัษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สฎ. ติดราชการอ่ืน          
3. นายวีราษฎร์  สวุรรณ  หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๑๑.๓ สฎ. ติดราชการอ่ืน 
๔. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ            ติดราชการอ่ืน 
๕. นายศุภัช   จันทร์ถมยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา            ติดราชการอ่ืน 
๖. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ    ติดราชการอ่ืน 
 
 
 

                3/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.20 น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

ก่อนการประชุม 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
นายคมสัน หนูน าวงศ์ ตัวแทนกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 โอกาสวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเชิดชู
เกียรติให้ข้าราชการมีความภาคภูมิใจในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยมอบเกียรติ
บัตรให้แก่ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ โดย 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2564 จ าแนก 3 กลุ่ม 
 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ นางเบญจมาศ ศรีคิรินทร์                
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร 
 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ นางวิลาวัณย์ แซ่หว่อง นายแพทย์
เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  นางสาวฐาปนี ศรีล้ า แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุนพิน             
นางเพ็ญแข  อินทร์จันทร์  พนักงานพิมพ์ ส.4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  นางพวงเพชร  เหล่าประสิทธิ์  นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุนพิน  นางอรวรรณ  เกียรติกุลพงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ  นางสาวตราวดี  อินทรักษ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลดอนสัก นายสุภาพ 
เหล่าพราหมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎรธ์านี  นางจรรยา ก าเหนิดเกาะ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีวิชัย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพุนพิน       
นายธีรศักดิ์  ฉิมใหญ่  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  นางสวลี  เจนสง่า  พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  นางส าอางค์  ลวนางทูร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเกาะพะงัน  
นางสุมลรัตน์  ดิลกสัมพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 โรงพยาบาลบ้านนาสาร    
ประธาน 
 สารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
พ.ศ.2565 วันที่ 1 เมษายน 2565  ความว่า “ข้าราชการ” ถือเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี อีกท้ังมีบทบาทหน้าที่
ในฐานะผู้ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติกิจการ
ทั้งปวงของข้าราชการพลเรือนล้วนเกี่ยวข้องกับประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ ข้าราชการทุกคนจึงต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้ และปฏิบัติหน้าที่การงานของตนโดยใช้
สติปัญญาและความรู้เป็นปัจจัย กอปรกับการใช้คุณธรรม จริยธรรม และความพากเพียรอุตสาหะ เป็นเครื่อง
ประคับประคองจิตใจให้สามารถด ารงตนอยู่ในสัมมาทิฐิ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ดังนั้น  
ผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2564 ทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
ในคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ  และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูถึงการด ารงไว้ซึ่งเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของข้าราชการที่สมบูรณ์ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่น และจะธ ารงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนตลอดไป  

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2565 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

 
 
 

         4/โปรดดล... 
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โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแตค่วามสุข มีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจทีส่มบูรณ์แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
 อัญเชิญพระราชด ารัสในหลวง รัชกาลที่ 10 ความว่า “ข้าราชการคือผู้ที่ท างานเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าสิ่งใดคือประโยชน์ สมควรปฏิบัติ และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์              
ไม่สมควรปฏิบัติ ความเข้าใจทั้งนี้ เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรง ถูกต้อง ซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝน
และสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจ าตัวสืบไป”  ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 ส าหรับข้าราชการ อยากให้ทุกคนภูมิใจและรู้สึกปิติในความเป็นข้าราชการ และเดินตามรอยพ่อ โดยการ
ยึดหลักแนวคิด หลักทรงงานของรัชกาลที่ 9 ซึ่งรัชกาลที่ 10 ใช้หลักการนี้มาตลอด  หลักทรงงานของ  รัชกาลที่ 9 
ที่น ามาใช้เป็นแบบอย่าง เช่น ขาดทุนคือก าไร Our loss our gain การระเบิดจากข้างใน อย่ายึดติดต ารา แนวคิด
หลักการทรงงาน ปรัชญารัชกาลที่ 9 เป็นปรัชญาระดับโลก  การเป็นข้าราชการ ท างานถวายพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ให้ยึดหลักทรงงานรัชกาลที่ 9 เป็นหลักเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง และน ามาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ให้
มีความเจริญก้าวหน้า ผลลัพธ์ที่ดีจะตกอยู่กับประชาชน และจะสร้างความภาคภูมิใจ สร้างเกียรติยศศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน 
 1. แนะน าตัวผู้บริหารท่านใหม่ นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จาก
กรมสุขภาพจิต มาด ารงต าแหน่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 1 เดือน  
          2. จังหวัดสุรินทร์จะก้าวข้ามโควิด-19 เป็นโรคประจ าถิ่น คาดว่าในเดือน พ.ค.65 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จะพร้อมการรองรับสถานการณ์โควิด-19 ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 6C 
และวัคซีน 

3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับในส่วนของสาธารณสุข กรมบรรเทาสาธารณภัย และ ศพฉ. ในการซ้อมแผน
อุบัติเหตุอุบัติภัยเสมือนจริงครั้งใหญ่ ที่บูรณาการทุกกระทรวงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณเดือน มิ.ย.65 และ
ในวันที่ ๒5 เม.ย.65 มีการจัดประชุมความปลอดภัยทางทะเล จังหวัดกระบี่  
 4. EOC เทศกาลสงกรานต์ มีค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิบัติงาน EOC เทศกาลสงกรานต์  

    4.1 ขอความร่วมมือ ศปถ.จังหวัด ลดภาระการปฏิบัติงานของ อสม. 
    4.2 เปิด EOC ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีค าสั่งปฏิบัติงานคณะกรรมการ EOC  ซึ่งมีหนังสือการ

พิจารณาค่าตอบแทนให้หน่วยงานสาธารณสุขเป็น 2 เท่า ทั้งนี้ต้องขึ้นกับสถานะเงินบ ารุงของหน่วยบริการ ขอให้
เป็นอ านาจหน่วยบริการในการพิจารณา 

   ส าหรับในชุมชน อาจต้องมีมาตรการต่างๆ โดย ศปถ.อ าเภอ ฝากสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ช่วงสา
ธารณภัยการจัดการในทุกโรงพยาบาล ส่วนจังหวัดจะไปตรวจเยี่ยมในแต่ละอ าเภอ  EOC มีรายงานข้อมูล ส่งข้อมูล
ในเขต กระทรวง มีการติดตามวิเคราะห์สอบสวนอุบัติเหตุเต็มรูปแบบ รองรับเทศกาลสงกรานต์ องค์กรที่จะขอจัด
งาน เช่น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ห้างเซ็ลทรัลสุราษฎร์ธานี  อ าเภอเกาะสมุย 

 
 
 
 
 

    5/คณะกรรมการ... 
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    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก าหนดมาตรการช่วงสงกรานต์ ฝากผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุก 
แห่ง เตรียมความพร้อมอุบัติเหตุฉุกเฉิน รองรับอุบัติเหตุทางถนน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ สัง่การตรวจจับ เมาแล้วขับ 
หากมีการเสียชีวิตขอให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ทันที รายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงอุบัติ
ฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู่ การเสียชีวิตในพ้ืนที่ บุคคลส าคัญลงมาในพ้ืนที่ ต้องมีแนวทางรองรับการจัดการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)  

ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมหัวหน้า  
ส่วนราชการประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าเดือนมีนาคม 256๕   เมื่อวันที่ 2๙ มีนาคม 2565  ณ ห้อง
ประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็น
ประธานการประชุม 

1. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
นายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ  ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ย้ายมาจากส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.65 

2. รองผู้ว่าราชการฯ ก าชับ ก่อนเทศกาลสงกรานต์ เร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่ม 608 ซึ่งได้ก าชับ
หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอทุกอ าเภอ ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น 

3. เทศกาลสงกรานต์ อาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  ซึ่งการตั้งด่านต่างๆ ฝากทางสาธารณสุข หารือร่วมกับ
นายอ าเภอ  บางช่วงเวลาอาจไม่ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ประจ า ประกอบทั้งบุคลากรสาธารณสุขมีภาระ
งานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการควบคุมโรคโควิด-19   
ประธาน 

ส าหรับโรงพยาบาลต้องมีความพร้อมตลอด มีศูนย์สั่งการณ์ท่ีติดตามสถานการณ์ท าให้เกิดความม่ันใจหาก
เกิดอุบัติเหตุ จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
มติที่ประชุม   รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/๒๕๖5) เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม        
                       2565  ประชุมผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3   

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน  
   หากรายงานมีสว่นใดที่ต้องแก้ไข ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับที่ประชุมสามารถแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมผ่าน Online ได้  
          ผลตอบรับรองรายงานการประชุมผ่าน Online (4/65) *100  = 6.15 %  รบัรองรายงานประชุม 
ครั้งที ่2/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565  คิดเป็น 100 % ผู้ตอบรับรองแยกเป็นสาธารณสุขอ าเภอ 50 %   
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 25 %  ผู้บริหารหนว่ยงานศูนย์วิชาการ/
เทศบาลนครฯ/โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต/โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี/โรงพยาบาลสวนสราญรมย์   25 %   
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                        ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอจากผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ/ศูนย์วิชาการต่าง ๆ/ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
ประธาน  

การประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น
ระดับชาติ 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ของอ าเภอพุนพิน   สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ของอ าเภอ
ไชยา  สาขาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ของอ าเภอดอนสัก ส่วนระดับภาค ได้แก่ สาขาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ ของอ าเภอชัยบุรี และสาขาการบริการใน ศสมช.และงานหลักประกันสุขภาพ ของอ าเภอ   
กาญจนดิษฐ์  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ ๒  

ส าหรับการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก าชับผู้บริหารทุกอ าเภอ ทบทวนส่วนของ Ambulance 
safety บุคลากร การจัดอยู่เวร  หากมีการเสียชีวิต ขอให้สอบสวนการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประธาน  

หากพ้ืนที่สอบสวนการเสียชีวิตไม่ทัน ทางทีมจังหวัดพร้อมลงช่วยสอบสวน สรุปการสอบสวนการเสียชีวิต  
ขอให้เข้มงวดในส่วนของรถพยาบาล ผู้ขับขีต่้องปฏิบัติตามกฎจราจร ห้ามฝ่าไฟแดง 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
 การจ้างแพทย์นอกระบบ แก้ปัญหาสถานการณ์ขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 
ประธาน 
 ฝากทางโรงพยาบาลชุมชน ประชาสัมพันธ์ แนะน า เขียนโครงการรองรับ มอบงานบริหารทรัพยากร
บุคคลและงานบริหาร  ศึกษารายละเอียดการจ้างเหมาแพทย์ การปฏิบัติที่โรงพยาบาล อัตราการจ้าง ระบบการ
จ้างเหมา หาอัตราต าแหน่งมาเติม 
 โรงพยาบาลบ้านตาขุน จัด Roadshow หารือร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่มีแพทย์ที่จบการศึกษาและสนใจมา
ปฏิบัติงาน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
 การมีโรงพยาบาลเพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้แพทย์เข้าสู่ระบบ 
ประธาน 
 1. การยกระดับโรงพยาบาลพระแสง เป็นโรงพยาบาล F1 ผ่านเกณฑ์ รอคณะกรรมการพิจารณา  

2. รพ.ท่าโรงช้าง และ รพ.สุราษฎร์ธานี  การขยายเตียง ยังไม่เข้าเกณฑ์  อุทธรณ์ในระดับภาคต่อไป 
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 3. รพ.ท่าชนะ มีประชากรมาก  ประชากรบางส่วนเข้าถึงยาก อาจจัดตั้งโรงพยาบาลเพ่ิม ก าลังประสาน
พ้ืนที่ เครือข่าย ศึกษา หาสถานที่ ฝากกลุ่มพัฒนางานยุทธศาสตร์สาธารณสุข วางแผนแนวทาง  
อาจเชิญคณะกรรมการส่วนกลาง ลงศึกษาพ้ืนที่จริง เชิญในนามส านักงานเขตสุขภาพ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สาธารณสุขอ าเภอพนม 

การดูแลผู้ป่วย HI ที่เก่ียวโยงการจัดให้บริการอาหาร บางอ าเภอได้งดการจัดบริการอาหารให้ผู้ป่วย 
เนื่องจากมีการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ในพ้ืนที่ตั้งแต่วันที่ 26-27 มี.ค.65   
ประธาน 
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รักษาท่ี HI  สามารถท าตามแนวทางของ สปสช. คือ จัดให้อาหารและไม่
จดัให้อาหารผู้ป่วย มีแนวทางที่ชัดเจนตามระเบียบ สปสช. และแนวทางกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบขึ้นกับบริบท 
หากไม่จัดให้อาหารผู้ป่วย ต้องท าความเข้าใจกับผู้ป่วย หากให้ผู้ป่วยรักษาแบบ Selfcare we can จะลดภาระส่วน
นี้ ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน 

กระบวนการ HI สามารถท าได้จัดอาหารและเบิกค่าอาหารจาก สปสช. และหากไม่จัดอาหาร จะไม่เบิก
ค่าอาหาร  ขึ้นกับความพร้อมของพ้ืนที่  

การแก้ปัญหาการร้องเรียน อาจต้องมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
 ฝากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ วางรูปแบบการพูดสื่อสารกับผู้ป่วยที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
ใช้เหมือนกันทุกโรงพยาบาลเพ่ือสื่อสารกับผู้ป่วยให้สามารถเข้าใจตรงกัน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
 การท าหัตถการส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทางกรมควบคุมโรค ได้จัดท า YouTube ที่สามารถเข้าเรียนรู้การ
ท าหัตถการแบ่งเป็น 4 ระดับ มีความเสี่ยงต่ า เสี่ยงกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงมาก 
ประธาน 
 ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ ๑ กับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
จัดให้งาน IC แต่ละโรงพยาบาลศึกษาและเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรให้สามารถจัดการดูแลผู้ป่วยต่างๆ ที่ซับซ้อน
ได้มากข้ึน 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 ฝากผู้อ านวยการโรงพยาบาล ประสานแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกใบรับรองแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 
สิทธิประกันสังคม ประกอบการขอยื่นรับเงินชดเชยกรณีขาดรายได้จากประกันสังคม ซึ่งผู้ป่วย  Check in มีการส่ง
ข้อมูลทาง Call center จังหวัด หรือติดต่อขอใบรับรองแพทย์ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมีฐานข้อมูล
ใน Line@KONDEE  ขอให้ประสานกันภายใน CUP เพ่ือให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมทั้ง 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มตามมาตรา 33 มาตรา 39 ลูกจ้างที่ไม่ได้ท างานกับนายจ้าง แต่ส่งเงินสมทบเอง และสิทธิบัตรทอง
ที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคม ตามมาตรา 44 ทั้ง 3 กลุ่มสามารถขอรับเงินชดเชยได้ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
 หลักการออกใบรับรองแพทย์ 

1. การออกใบรับรองแพทย์เป็นเอกสิทธิของแต่ละคน 
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 2. ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานทางกฎหมาย ที่จะใช้ประโยชน์ต่อไป 
 3. การออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จ  คาดเคลื่อนจากความจริง จะมีผลต่อแพทย์ผู้ออก ต้องรับผิดชอบ
หน้างาน โดยพิจารณาเรื่องเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 
 สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 1. ได้รับการยืนยันตัวตนว่าเป็นคนเดียวกัน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Authen 
 2. ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคจริง เช่น จากการตรวจ ATK หรือ RT-PCR  
 3. มีการยืนยันการรักษา เช่น ใบขอประเมินระดับความรุนแรงว่ามีการตรวจ ATK ซ้ า 
 4. การรักษาทั้ง Selfcare we can หรือบ้านอุ่นใจ จะมีใบกักตัว การลงชื่อผู้ท าการตรวจวินิจฉัยอย่างน้อย
ใบรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ประธาน 
 ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 1 และท่านที่ ๒ ท าแนวทางปฏิบัติตามที่ทาง
โรงพยาบาลพนมเสนอ เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

1. ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนค าร้องกรณี มาตรา18 (4) ผ่านระบบ GSP ในวันที่ 
4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ ZOOM  

2. เชิญประชุมชี้แจงการใช้ JHCIS  เพ่ือ E-Claim ส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ในวันที่ 7 เมษายน 
2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ ZOOM  ฝากสาธารณสุขอ าเภอ ประสาน รพ.สต.ทุกที่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้
เชื่อมโยงข้อมูล 

3. สปสช.แจ้งการด าเนินการโอนเงินชดเชยโควิด-19 เดือน ธ.ค.64-ม.ค.65 ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
เม.ย.65  
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน  

ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2565 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวป.) มีเป้าหมายท างาน
ร่วมกัน โดยมีโครงการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก าหนดทิศทาง
สาธารณสุขให้เห็นเป้าหมายร่วมกัน ก าหนดประเด็นที่ชัด ก าหนดวิธีด าเนินการ ควรมียุทธศาสตร์ของจังหวัด 
ระยะเวลา 3-5 ปี มีการปรับกลยุทธ์ของแต่ละป ีภายใต้ยุทธศาสตร์นั้นๆ  ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติที่
สอดคล้องกับบริบทของสุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายร่วมกัน และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ข้อมูลการเสียชีวิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 อันดับแรก เลือกมา 3 เรื่องท่ีจะลดอัตราตายให้ได้ภายใน 3 ปี 
โดยก าหนดเป้าหมายทางด้านการแพทย์ 3 เรื่อง ด้านสาธารณสุข 3 เรื่อง 

ก าหนด Base practice ที่พัฒนาเป็น Brand จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องก าหนด Brand สุราษฎร์ธานี  
 ยุทธศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกันของสุราษฎร์ธานี  เมื่อเป็นยุทธศาสตร์และเป็นประเด็นสาธารณสุขจะยก
จาก พชอ. ยกให้เป็น Social health board ให้ได้ โดยผู้วา่ราชการจังหวัด เป็นวาระจังหวัด ส าหรับการ 
ประชุมสัมมนามีการบ้าน มีข้อมูล มีมุมมอง วิเคราะห์งาน 
 
 

9/วันที่...   



 
๑๓ 

 วันที่ 1 เม.ย.65  ช่วงบ่าย ขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาเรื่องโยกย้ายของข้าราชการ
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหลักการให้ได้ย้ายกันให้มากท่ีสุด แตย่กเว้นพื้นที่ก าหนดพิเศษ เช่น พ้ืนที่เกาะ 
มีข้ันตอนการปฏิบัติเฉพาะ  
 ความผูกพันองค์กรส าคัญที่สุด  

1. ทุกคนช่วยกันสร้าง Engagement การไม่ให้ย้าย ไม่ได้สร้าง Engagement ขอให้อยู่ด้วยใจและ
ผูกพันธ์องค์กร 

2. ส าหรับที่ย้ายไป พยายามสร้าง Engagement ให้ได้ จัดการบริหารทุกคน ถ้าจะย้ายเมื่อไม่ได้ย้าย 
บังคับไม่ให้ย้าย จะไม่ได้ Engagement  

หลักการจะให้ย้ายได้มากที่สุด ใช้ Buffer ให้ได้ย้าย มีการท าการบ้าน ย้ายจากที่หนึ่งมาอีกท่ี สามารถ
หารือกัน สามารถท าให้ลงตัว 

ฝากทุกที่ หากใครขอโยกย้าย ไม่ควรสกัดตั้งแต่ต้นทาง จะมีวิธีและมีทางเลือกที่มากข้ึน 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
7.1 มอบเกียรติบัตร "ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCD ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2564"  
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด       

รายงานการด าเนินงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ เพ่ือการจัดการโรคไม่ติดต่อในกลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยงจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รูปแบบการท างาน เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วม จากภาคเครือข่าย 
ประกอบด้วยท้องถิ่น สาธารณสุข และประชาชน  โดยกรอบ 5 ขั้นตอน โดย ขับเคลื่อนกลยุทธ์   การสร้างสุขภาพ
ตามกฎบัตร Ottawa Charter for Health Promotion  มุง่เน้นเกิดมาตรการชุมชน และนโยบายสาธารณะเพ่ือ
ความต่อเนื่องยั่งยืน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ชุมชน มุ่งเน้นในส่วนของการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีการ
ขยายผลอย่างเข้มแข็ง โดยมีชุมชนต้นแบบผ่านเกณฑ์การประเมิน ในปีงบประมาณ 2564  ได้แก่ 

1. ชุมชนบ้านพุฒ ต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
2. ชุมชนบ้านคลองปราบ ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร  

ประธาน 
ขอบคุณกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ทีมงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 

ทีมงานสาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้าน   
นาสาร  ส าหรับงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายชุมชน ขอบคุณเครือข่ายชุมชน การสร้างชุมชน 
ชุมชนจะเข้มแข็งต้องมีผู้น าในชุมชนที่เก่ง จะท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ       

ปิดการประชุม เวลา ๑3.20 น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖5 
 
(ลงชื่อ)      สุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร           (ลงชื่อ)           ศรุตยา  สุทธิรักษ์      

(นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร)                                          (นายศรุตยา  สุทธิรักษ์) 
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 

 



 
๑๔ 

 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
โครงการประชุมสัมมนาบคุลากรสาธารณสุขเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ครั้งที่ 4/๒๕๖5 

วันพฤหัสบดีที ่2๘ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม VDO Conference ผ่านระบบ Microsoft Teams 

ของ  โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ศูนย์วิชาการฯ แต่ละอ าเภอ 
*** ก่อนประชุม โปรด Download เอกสารผ่าน QR code *** 

                                                 
        http://www.stpho.go.th/กวป.html                     https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 
                เอกสารประชุม กวป.          รบัรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 3/2565 

                
               Link เข้าร่วมประชุม   https://is.gd/AL3cw7 
หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


