
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล(กวป.) 

(โครงการประชุมสมัมนาบุคลากรสาธารณสขุเพือ่พฒันางานสาธารณสขุ) 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

 
ครัง้ที ่๒/๒๕๖๕ 

วนัองัคารที ่๑ เดอืนมนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประชุมผ่าน VDO Conference 

 
จาก หอ้งประชุม Smart EOC ชัน้ ๓  

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 

 
 

 
กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

ครั้งที่ 2/๒๕๖5 วันอังคารที่ 1 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา 09.๐๐ – ๑2.0๐ น. 
ประชุมผ่าน VDO Conference 

ณ ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

วาระท่ี เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้       

เวลา
(นาที) 

๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2564
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
      ................................................................................................  

      
   5-7 
 
     - 

    
    ประธาน 

     

  
20 นาท ี
20 นาท ี
 

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที ่1/๒๕๖5) 
- เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม ๒๕65  ประชุมผ่าน VDO 
Conference ณ ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  8-14 

 
น าเสนอเป็น

เอกสาร 

 
  5 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 แนวทางวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในหน่วยงาน   

 
     - 

 
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
10 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 

 
 
 
 20 นาท ี
 20 นาท ี
 20 นาท ี
 20 นาท ี

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

       
    - 

  
 

  
20 นาท ี

    ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     -  15 นาท ี
 

    ๗ เรื่องอ่ืนๆ      -  10 นาท ี
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิน (กวป.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน VDO Conference ระบบ 
Microsoft Teams  วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.                                                                                                                         
หมายเหตุ : เริ่มทดสอบระบบเวลา 08.30 น. 
https://moph.cc/zMf7_8eno  

                        รับรองรายงานการประชุม      
                                                                     https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 



 
๒ 

รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
ครั้งที่ 2/๒๕๖5 วันอังคารที่ 1 มีนาคม ๒๕๖5  เวลา ๐๙.0๐ – ๑2.0๐ น. 

ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team 
................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 5-7) 
ประธาน             จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าป ีพ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
     1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับประเทศ) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
         1.1 นายสุกิจ มีพริ้ง  นายอ าเภอชัยบุร ี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
         1.2 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 
         1.3 นายสุเชาว์ ทูโมสิก  ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ท าการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
         1.4 นางเบญจมาศ ศรีคิรินทร์  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบ้านนาสาร  
     2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ระดับจังหวัด) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 9 ราย ดังนี้ 

       2.1 นางวิลาวัณย ์แซ่หว่อง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
         2.2 นายอาหมาด มณีหล าส๊ะ  เกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสระ 
         2.3 นางบุญเรียง จันทร์ทัน  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 
         2.4 นางสาวนภิาพรรณ ศรีฟ้า  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ  

   ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       2.5 นางสาวฐาปนี ศรีล้ า  แพทยแ์ผนไทยปฏิบัติการ  โรงพยาบาลพุนพิน 

         2.6 นางสาวอดาวัลย์ สโมทาน ครูปฏิบัติการ โรงเรียนวัดตรณาราม 
         2.7 นางเพ็ญแข อินทร์จันทร์  พนักงานพิมพ์ ส4 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
         2.8 นางยุพาภรณ์ ช่วงเสน  พนักงานพิมพ์ ส4 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

       2.9 นายจิตร สีเพชร  พนักงานทั่วไป  ส านักงานเกษตรอ าเภอพระแสง 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 

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



 
๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 1/๒๕๖5) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม  
๒๕65  ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Teams ณ  ห้องประชุม 1 
ชั้น 5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 8-14) 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 แนวทางวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในหน่วยงาน   
                    ............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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



 
๔ 

 

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

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

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 



 
๖ 



 
๗ 

 



 
๘ 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 

       วันจันทร์ที่ 31 มกราคม ๒๕๖5  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑2.๐๐ น. 
ประชุมผ่าน VDO Conference ระบบ Microsoft Team 

ณ  ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………………. 

 
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. นายอรรจน์กร  สมเกียรติกุล รกน.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)  
5. นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ  รกน.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
6. นางสาวบุญศิริ  จันศิริมงคล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์           
๗. นายวีราษฎร์  สวุรรณ  หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที ่๑๑.๓ สฎ.               
๘. นางสาวจิรสุดา  เผือกคง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี
๙. นางณิชาภา  สวัสดิกานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
1๐. นายพิรกิจ  วงศ์วิชิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
๑๑. นายวรวฒุิ  พัฒนโภครัตนา ผอ.รพ.เกาะพะงัน และ รกน.ผอ.รพ.เกาะเต่า  
1๒. นายฌอชนา  วิเชียร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง  
๑๓. นายพันเลิศ  ปวัฒพันธ์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง 
๑๔. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
1๕. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
1๖. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
๑๗. นายเอกพล  พิศาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน 
๑๘. นายศุภัช   จันทร์ถมยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา 
๑๙. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง 
2๐. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ        
2๑. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
2๒. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี 
2๓. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี
2๔. นายเชิด  ทองสุข  สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์            
๒๕. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก 
๒๖. นายสุวรักษ์  บุญพา  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย 
2๗. นายสาธิต  มติธรรม  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน 
๒๘. นายสมโชค  พูลสุข  สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน          
๒๙. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา             
3๐. นายอัคเดช  กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 

๒/31. นายอุดม... 
 



 
๙ 

 
 

3๑. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง 
3๒. นายอภิวัฒน์  ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 
3๓. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
3๔. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          ๓๕. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          ๓๖. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          ๓๗. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          3๘. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
          3๙. นายประสิทธิ์  ฤทธิเดช  สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          4๐. นายเมธา  หมานพัฒน์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน 
          4๑. นายปรีชา  เนตรพุกกณะ  สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 

4๒. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
 4๓. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

4๔. นางวราภา  จันทร์เอียด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๔5. นายสุภาพ   เหล่าพราหมณ์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                     
๔๖. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย    
๔๗. นายเรวัต  ไชยเพชร  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
๔๘. นางเจียรณัย  บัวลอย หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๔๙. นางสาวปิยากร  ทิพย์นุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข           
5๐. นายญาณวุธ  สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
5๑. นายพีระพงษ์  คุ้มครอง แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
5๒. นางกชมล   อดิเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
5๓. นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายกฤตภิษัช  ไม้ทองงาม นายแพทย์ช านาญการ               สสจ.สรุาษฎร์ธาน ี
๒. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       สสจ.สุราษฎร์ธานี 

คณะกรรมการฯ ที่ไม่เข้าประชุม 
๑. นางอรณัส  ยวงทอง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ติดราชการอ่ืน 
๒. นายประเสริฐ  บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                 ติดราชการอื่น 
๓. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์  ชัลชัยวรกฤศ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต            ตดิราชการอื่น  

๔. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรกัษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สฎ. ติดราชการอื่น 
๕. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์           ติดราชการอื่น 
๖. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา            ติดราชการอื่น 
๗. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม           ติดราชการอื่น 
๘. นางสาวสุวดี  แสงข า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ติดราชการอื่น 

            
 

           3/เริ่มประชุม... 

 



 
๑๐ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้      

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 
 1. ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เป็นต้นมา การวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19  การวางแผนจัดการ ก าหนดไว้ 31 ธ.ค.
64 ก้าวข้ามโควิด-19 และท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับปี 65 เป็นช่วง Hybrid  ภาพรวมยังต้องติดตาม
และเฝ้าระวัง และเดินไปข้างหน้าไม่ย่ าอยู่กับที่  มีการเตรียมความพร้อม  เริ่มด้วยการสร้างระบบที่เข้มแข็งของ
องค์กรสาธารณสุขทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ใช้หลักการท างานแบบ Sensitive การบริหารยุทธศาสตร์ จัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ เป็นนักยุทธศาสตร์ต้องใช้ยุทธศาสตร์ 3-5 ปี ที่จะตอบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับจังหวัด หน่วยงานในแต่ละอ าเภอ รองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนอย่างเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน 
 2. การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 มีการจัดการเชิงเฝ้าระวัง กระบวนการทั้ง 6C การเร่งรัดการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน อายุ 5-11 ปี การวางแนวทางวิถีใหม่ของโรงเรียน มีการเปิดเรียน
แบบ Onsite ท าให้ใกล้เคียงวิถีชีวิตปกติมากที่สุด ข้อมูลโรงเรียนเด็กอายุ 5-11 ปี ประมาณ 1 แสนคน มี
ผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีดวัคซีนประมารณ 65,000 คน ซึ่งต้องมีแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน 
 3. ส าหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งก าหนดการนิเทศงานโดยทางส านักตรวจ
ราชการเขตสุขภาพที่ 11  นิเทศงานในวันที่ 2-4 มี.ค.65  นิเทศติดตามตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 4. Kick Off เปิดตัวโครงการก้าวท้าใจ Season 4 ในวันที่ 14 ก.พ.65  ณ เกาะล าพู เชิญสาธารณสุข
อ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และแบ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4 ทีม ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย โดยใช้กลไก 4 
ทีมร่วมกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 4 และมีการจ าหน่ายเสื้อยืดโครงการฯ ตัวละ 1๘0 บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารสาธารณสุข)  

ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุม  
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าเดือนธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 1. การมอบเกียรติบัตร  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อ าเภอและ
หน่วยงานปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนดีเด่น  ซึ่งผลการด าเนินงานการเสียชีวิตของผู้เดินทางในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ลดลง 
 2. การมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นระดับ
เขต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    3.1 นางสาวสุริ อุปมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ย้ายมาจาก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564  
 

4/3.2 นายสามารถ... 
 



 
๑๑ 

 
 
 

    3.2 นายสามารถ เสงี่ยมไพศาล ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอเกาะสมุย ย้ายมาจาก สถานกักขังกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565  

    3.3 นางสาวขนิษฐา บ ารุงรัตน์ ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต ้จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
ย้ายมาจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564  

    3.4 นางสาวบุศรา บุศยะรัฐ ผู้อ านวยการศูนย์ความปลอดภัยในการท างาน เขต 8 ย้ายมาจาก  
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565  

    3.5 นางสาวขจิตมาศ พลวิชัย นายด่านศุลกากรบ้านดอน ย้ายมาจาก นายด่านศุลกากรชุมพร ตั้งแต่
วันที่ 20 มกราคม 2565  

    3.6 นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์ นายด่านศุลกากรเกาะสมุย ย้ายมาจาก กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 21  
มกราคม 2565  
ประธาน  
 ขอแสดงความยินดีกับนายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม  และนายประสิทธิ์    ฤทธิเดช  
สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา  มีสาธารณสุขอ าเภอครบทุกอ าเภอ  อ าเภอเกาะสมุยและเกาะพะงัน มีรักษาการ    
มติที่ประชุม   รับทราบ     

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 12/๒๕๖4) เมื่อวันอังคารที่ 28        
                       ธันวาคม ๒๕64  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน  
   หากรายงานมีส่วนใดที่ต้องแก้ไข ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับที่ประชุมสามารถแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมผ่าน Online ได้ผล
ตอบรับรองรายงานการประชุมผ่าน Online (12 /65) *100  = 18.46 %  รบัรองรายงานประชุม 12/2564 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  คดิเป็น  100 % ผู้ตอบรับรองแยกเป็นสาธารณสุขอ าเภอ 41.7 %  หัวหน้ากลุ่มงาน
ใน สสจ.สุราษฎร์ธานี 33.3 %  ผอ.รพศ./รพท./รพช.  25 %     
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๑๑.๓ สุราษฎร์ธานี      
 สถานการณ์โรคติดต่อโดยยุงลายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลที่ผ่านมาลดลง อาจเป็นไปได้จากการ
ปฏิบัติมาตรการ Social distancing และโรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการสอน ท าให้ข้อมูลผู้ป่วยลดลง  และส าหรับ
ปี 65 มีการทยอยเปิดโรงเรียนเรียนตามปกติ ท าให้ต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้น และโรคไข้เลือดออกจะเริ่มมากขึ้น
ในเดือนเม.ย.-พ.ค. จากการลงพ้ืนที่อ าเภอเมืองฯ เกาะสมุย พบว่า ดัชนีลูกน้ ายุงลายค่อนข้างที่จะสูง 
 

5/โดยเฉลี่ย... 



 
๑๒ 

 
 
 

 โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 40  เพื่อเตรียมความพร้อม ขอความร่วมมือเตรียมเครื่องพ่นหมอกควัน แต่ด้วยเหตุว่า
บางที่ใช้บ้านเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วย Home isolation  ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของบ้านดูแลกันเองโดยใช้ทราย
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย และส าหรับเครื่องพ่นหมอกควันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเครื่องพ่นหมอกควันขอให้ตรวจ
สภาพให้พร้อมใช้งาน คาดว่าปี65 อาจจะมีพบโรคยุงลายเข้ามาบ้าง เพราะเริ่มเข้าสู่วิถีปกติ 
ประธาน   
 ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
 1. กระบวนการส่งต่อ เกี่ยวเนื่องกับ Service plan ต้องบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
โรงพยาบาลแม่ข่าย  ต้องเตรียมให้ชัดเจนทั้งระบบ 
 2. แนวทางการด าเนินการของ สปสช. ในกระบวนการการเรียกเก็บและการรับรู้ลูกหนี้ของโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะรอยต่อ OPAE ต้องรีบด าเนินการ เพราะแนวทางข้อตกลงยังไม่ได้แก้ไข ของพ้ืนที่รอยต่อ ยังต้องบันทึก
หนี้รับรู้ เรื่องลูกหนี้ เจ้าหนี้  เพราะเป็นภาระงานของศูนย์เรียกเก็บโดยเฉพาะรอยต่อที่ Walk in ที่สามารถรับ
บริการที่ไหนก็ได้  
ประธาน 
 มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพ ประสาน สปสช.หาแนวทางแก้ไขจัดการ การเชื่อมโยงบัญชี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          โครงการวิจัยพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแบบบูรณาการ ตามบริบทสังคมไทยซึ่งข้อมูลจาก
พ้ืนที่มีการคัดกรองผู้สูงอายุ ปีนี้มีการวิจัยและมีข้อค าถามเรื่องสมองเสื่อมเพ่ิมมา ขอความร่วมมือทุกอ าเภอ  คัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุ ในไตรมาส 1 ควรจะคัดกรองเสร็จสิ้นแล้ว แต่สถานการณ์โควิด-19 ท าให้ขยายเวลาให้กับ
พ้ืนที่ โดยขอความร่วมมือด าเนินการให้แล้วเสร็จในการคัดกรองภายในวันที่ 24 ก.พ.65 ส าหรับการวิจัย มี
ค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล รายละ 15 บาท  ขอความร่วมมือทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุข
ติดตามเร่งรัด 
ประธาน 
         การวิจัยดังกล่าวมีประโยชน์ต่อไปข้างหน้า ขอให้ท าเป็นระบบต่อไป 
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
         โครงการความร่วมมือส าหรับข้อกฎหมายทางการแพทย์ระหว่างส านักงานเขตสุขภาพที่ 11 กับส านักงาน
อัยการภาค 8 ส านักงานอธิบดีภาค 8  เป็นโครงการที่ให้ความรู้ข้อกฎหมายทางการแพทย์และกฎหมายทั่วไป  
บุคลากรทางการแพทย์บางรายมีคดีท่ีถูกฟ้องร้องทางการแพทย์ คดีทั่วไปในการปฏิบัติงานซึ่ง 
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ได้จัดไปแล้วที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีการประชุม Online ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
อบรม Online เชิญชวนบุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน แจ้ง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้ารับฟังได้ 
ประธาน 
          เป็นความรู้ข้อกฎหมายที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน  

6.1 การท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  การท างานต้องให้ความส าคัญ
กับยุทธศาสตร์เป็นหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ SWOT  ส่วนใหญ่ท าแผนยุทธศาสตร์เป็นตัวชี้วัด       การติดตามจะ
ติดตามตัวชี้วัด ท าให้ความเข้มข้นขององค์กรไม่ชัดเจน จะด าเนินการท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันโดยคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล (กวป.) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

      มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดท าโครงการท าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี ที่จะวางระบบขององค์กรให้ก้าวข้ามตัวชี้วัด ให้คิดตามพันธกิจ 
       ยกเลิกค าว่าโรงพยาบาล Node เพราะมีการแบ่งหน่วยบริการเป็นระดับหน่วยบริการ ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่มท่ี 2 โรงพยาบาล F2-F3  กลุ่มท่ี 3 โรงพยาบาล F1-M2 กลุ่มท่ี 4 
โรงพยาบาล M1-S 
       การยกระดับหน่วยบริการจะต้องท าให้ชัดเจนในแผน 3-5 ปี  
 6.2 การลดอัตราตายให้ชัดเจน ลดให้ได้ภายใน 3-5 ปี 

6.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมีแบรนด์ของตัวเอง  ท าให้เป็นจุดแข็ง จุดเด่น 3-5 ปี ท าให้ชัดเจนท าเชิง
ยุทธศาสตร์ 

การบ้าน 
1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ศึกษาข้อมูลระดับต่างๆ ของ รพ.สต. จ านวนแต่ละกลุ่ม  S M L 

หลักเกณฑ์ในการยกระดับ  
2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ฝาก ผชช.ว.1 ประสานสรุปข้อมูลอัตราผู้ป่วยตาย 5 ล าดับ

แรก ที่ท าให้ประชากรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวิตมากที่สุด  ให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วิเคราะห์โรคแต่ละโรคใน 5 กลุ่มโรคในภาพจังหวัด และเลือกมาก 3 โรค หาแนวทางแก้ไข มีการวิเคราะห์ วาง
ระบบการจัดการ 

3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเตรียมเขียนโครงการ จัดท ายุทธศาสตร์ แผน 3-5 ป ี
4. หน่วยงานควรมีบุคลากรดีเด่นในหน่วยงานประจ าเดือนแตล่ะเดือนของทุกท่ี   สาธารณสุขอ าเภอ และ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หาแนวทางวิธีการคัดเลือก  ส าหรับวันที่ 1 เม.ย. วันข้าราชการพลเรือนจะเชิญประชุม 
กวป. เชิญทุกท่านใส่ชุดกากีท้ังหมด ประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบรางวัลบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการ
คัดเลือกข้าราชการดีเด่น ให้เป็นเกียรติกับข้าราชการสาธารณสุข ที่ห้องประชุมชั้น 5 อย่างชัดเจน 
ให้เห็นความส าคัญของการเชิดชูเกียรติ  ติดตามแนวทางการคัดกรองบุคลากรดีเด่นในการประชุมครั้งต่อไป 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ท่านที่ 2  

1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ส่งรายชื่อบุคคลที่สามารถปฏิบัติในทีมนักสื่อสาร 
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สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมาท างานในการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับข่าวสารเป็นระบบมากข้ึน 
2. ระบบ AOC แต่ละโรงพยาบาลมีการวางระบบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน Safety Ambulance    ทางทีม 

EMS ตรวจสอบระบบว่ายังสามารถใช้ได้หรือไม่ 
มติที่ประชุม   รับทราบ        

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ       

ปิดการประชุม เวลา ๑1.05 น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
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