
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ที่ ๓๑ เดอืนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎรธ์าน ี
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖5  วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑6.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วาระที่ เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้เวลา
(นาที) 

ก่อนการ
ประชุม 

1. ประธานมอบรางวัลบุคลากรสาธารณสุขจิตสาธารณะ 
 
2. ประธานมอบรางวัลต้นแบบจังหวัดส่งเสริมสุขภาพวัยท างานและ  
    อ าเภอจัดการสุขภาพวัยท างานระดบัเขตสุขภาพที่ 11   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
3. ประธานมอบใบรับรองเมนูชสูุขภาพ ที่ผา่นการรับรองของกรม 
    อนามัย 
4. ประธานมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพ  
    ตามมาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติด 
5. ประธานมอบประกาศนียบัตร และโลป่ระกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ 
    น าเสนอผลงานวชิาการดา้นยาเสพติด 
6. ประธานมอบเกียรติบัตรหน่วยบริการที่ขับเคลื่อนการใช้ยาสม    
    เหตุผลและกลไกการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภค  
    ผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

    - 
 
    - 
 
  
    - 
 
    - 
 
    - 
 
    - 
 
 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานส่งเสรมิ

สุขภาพ 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
สุขภาพ 

กลุ่มงานควบคุม   
 โรคไม่ติดต่อฯ 
กลุ่มงานควบคุม   
 โรคไม่ติดต่อฯ 
 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ 

   5 นาท ี
 
   5 นาท ี
 
 
   5 นาท ี
 
   5 นาท ี
 
   ๕ นาท ี
 
   ๕ นาท ี

๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจงัหวัด 

    - 
    - 

     ประธาน           
     ประธาน 

 15 นาท ี
 15 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 9/๒๕๖5) 
- เมื่อวันศุกร์ที่ 3๐ กันยายน ๒๕65 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  6-1๗ 

 
น าเสนอเปน็

เอกสาร 

 
   5 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.2 การซ้อมแผนการส่งต่อทางอากาศ พื้นที่เกาะ 

    
    - 
    - 

 
   ประธาน 

  
10 นาท ี

๔ เรื่องน าเสนอจากผู้บริหาร สสจ./ศูนย์วิชาการ/รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป/
รพ.ชุมชน/สสอ./กลุ่มงาน 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
4.3 โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
4.๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
4.5 กลุ่มงาน 

 
  
    - 
    - 
    - 
    -  
    -     

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

กลุ่มงาน 

 
 
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี

๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

   
    -     

   
 20 นาท ี

     ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     -   20 นาท ี
     ๗ เรื่องอื่น ๆ      -   15 นาท ี

 
 
 
 



 
๒ 

 
รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖5 วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

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

ก่อนการประชุม  
1. ประธานมอบรางวัลบุคลากรสาธารณสุขจิตสาธารณะ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล            
            .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 

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

.........................................................................................................................................................................
2. ประธานมอบรางวัลต้นแบบจังหวัดส่งเสริมสุขภาพวัยท างานและอ าเภอจัดการสุขภาพวัยท างานระดับเขต
สุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            
            .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. ประธานมอบใบรับรองเมนูชูสุขภาพ ที่ผ่านการรับรองของกรมอนามัย 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            
            .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
4. ประธานมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพ  ตามมาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติด 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด            
            .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 



 
๓ 

 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
5. ประธานมอบประกาศนียบตัร และโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่น าเสนอผลงานวิชาการด้านยาเสพติด 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด           
            .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
6. ประธานมอบเกียรติบัตรหน่วยบริการที่ขับเคลื่อนการใช้ยาสมเหตุผลและกลไกการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข          
            .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม        ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 

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



 
๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 9/๒๕๖5) เมื่อวันศุกร์ที ่3๐ กันยายน  
                       ๒๕65  ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 6-17) 

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

ระเบียบวาระท่ี ๓  ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม      ............................................................................................................................................... 
3.2 การซ้อมแผนการส่งต่อทางอากาศ พื้นที่เกาะ 
ประธาน           ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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



 
๕ 

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

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

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

4.5 กลุ่มงาน 
                      ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

5.1 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
                       .......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................  
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 

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

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

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



 
๖ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 9/๒๕๖5 

       วันศุกร์ที่ 3๐ กันยายน ๒๕๖5  เวลา 13.3๐ - ๑6.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

……………………………………………………………………. 
 

          รายชื่อคณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม  
1. 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. นางพจนารถ ทวิชสังข์ แทน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
7. นางทรรศนีย์  มาศจ ารัส แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  
8. นายสุทธิพงศ์  ทองสาลี แทน ผอก.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.3 สฎ.  
9. นางสาวจิรสุดา  เผือกคง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี    
10. นายรัตนพล ล้อประเสริฐกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
11. นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
12. นายพิรกิจ  วงศ์วิชิต  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
13. นายวรวฒุิ  พัฒนโภครัตนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน 
14. นายอาทิตย์  ค าจันทร์ รกน. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า 
15. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา และผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง 
16. นายฌอชนา  วิเชียร           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง   
17. นายกฤษนันท ์ เหล่ายัง        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ      
18. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
๑9. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
20. นางปิยะรัตน์   สาริพัฒน์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน  
21. นายสุรเกียรติ   สุปันตี แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา 
22. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี            
23. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม    
24. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง 
25. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 
26. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
27. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี              
28. นายเชิด    ทองสุข  สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์  
29. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก                          
30. นายสุวรักษ์  บุญพา  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย     
31. นายสาธิต  มตธิรรม  สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน  

๒/๓๒. นายบุญธรรม...  
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32. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา                      
33. นายอัคเดช  กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 
34. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง 
35. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
36. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          37. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          38. นายภราดร  กระมุท  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          39. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          40. นายประสิทธิ์  ฤทธิเดช  สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          41. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม  
          42. นายปรีชา  เนตรพุกกณะ  สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 
          43. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          44. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
          45. นางวราภา  จันทร์เอียด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          46. นายสิงห์ณกรณ์  ใจชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
          47. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย                
          48. นายเรวัต  ไชยเพชร  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
          49. นางเจียรณัย  บัวลอย  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

50. นางสาวสุวดี   แสงข า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
51. นายภานุศักดิ์  อินทสะโร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
52. นายญาณวุธ  สิงห์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
53. นายสัมพันธ์  นาคบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
54. นางกชมล  อดิเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
55. นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกิรดา  คงเหล่า นักวิชาการเงินและบัญชี                สสจ.สุราษฎร์ธาน ี
2. นายชูชัย  นามประเสริฐ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ               สสจ.สุราษฎร์ธาน ี
3. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       สสจ.สุราษฎร์ธานี 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
1. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัลชัยวรกฤศ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต           ติดราชการอ่ืน 
2. นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ           รกน.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี     ติดราชการอ่ืน 
3. นายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์     ติดราชการอ่ืน 
4. นายสมโชค  พูลสุข           สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน               ติดราชการอ่ืน 
5. นายอภิวัฒน์  ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร   ติดราชการอ่ืน 
6. นายเมธา  หมานพฒัน์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน   ติดราชการอ่ืน 

 

๓/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.๒0 น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้   
วาระก่อนการประชุม 
1. ประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลแบบอย่างการอุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากเหตุการณ์เม่ือวันที่ 19 ส.ค.65 พลเมืองดีที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ชนกับ
รถยนต์ ในเขตต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นเกียรติแก่นางสลินทิพย์ จามพัฒน์ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ปฏิบัติงานที ่รพ.สต.บ้านห้วยกรวด อ าเภอเวียงสระ  รับมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชู
เกียรติบุคคลแบบอย่างการอุทิศตนในการปฏิบัติงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน 

ติดตาม รับทราบเรื่องราว ภูมิใจแทนวิชาชีพพยาบาล ภูมิใจครอบครัวสาธารณสุข สิ่งดีๆ ที่เป็นตัวอย่างที่
ดีให้สังคม การใช้จิตวิญญาณที่ดีให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนอกเหนือจากงานประจ าปกติ 

ปี 2566  จัดการสอน CPR ให้คนสุราษฎร์ธานีทั้งจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จัดซื้อหุ่นการ
สอน CPR  การสร้างเครือข่ายทั้งเครือข่ายจิตอาสา เครือข่ายกู้ภัย เครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เครือข่าย
ท้องถิ่น ทุกวันมีการมีการสอน CPR ให้คนสุราษฎร์ธานี ตั้งเป้าหมายคนสุราษฎร์ธานีต้อง CPR เป็น ซึ่งตามที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชด าริให้จัดท าโครงการให้คนไทยมีสุขภาพดี ดังนั้น เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสอนประชาชนให้มีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน(CPR) สานต่อภารกิจช่วยกันขับเคลื่อนให้คนสุราษฎร์ธานี CPR เป็น ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. ประธานมอบรางวัลนักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ยอดเยี่ยม ปี 2565  
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ส านักงานส่งเสริมอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าโครงการอาหารปลอดภัย ประจ าปี 
2565 มีวัตถุประสงค์ด าเนินการอาหารปลอดภัยจังหวัดให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาด้านอาหาร
ปลอดภัยของจังหวัดในทุกเขตสุขภาพให้ผ่านเกณฑ์จังหวัดอาหารปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนได้รับอาหารที่
ปลอดภัยและมีสุขภาพดี ก าหนดให้มีเกณฑ์การประเมินจาก Stakeholder 3 ด้าน ประกอบด้วย แหล่งผลิต 
แหล่งจ าหน่าย และโรงพยาบาลในความรับผิดชอบ ครอบคลุมทั้งวัตถุดิบ อาหารสด โรงงานอาหารแปรรูป ตลาด
สดน่าซื้อ ร้านอาหาร Clean Food Good Taste ,  Street Food ครัวโรงพยาบาล แบ่งประเมินเป็นระดับดี     
ดีมาก และดีเด่น ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้คัดเลือกผลงานบุคคลที่มีผลงานการสื่อสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.ยอดเยี่ยม ปี 2565 และมอบโล่รางวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญก าลังใจโดยจังหวัด
สุราษฎร์ธานีได้รับโล่รางวัลนักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพยอดเยี่ยม จ านวน  2 รางวัล  ไดแ้ก่ 

1 รางวัลนักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.ยอดเยี่ยม ปี 2565 ประเภท Facebook Fanpage หน่วยงาน
ที่มียอด Follow เลิศ ได้แก่ เพจ อย.สุราษฎร์ธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2. รางวัลนักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.ยอดเยี่ยม ปี 2565 ประเภทผลงานด้านคลิปวิดิโอ ได้แก่ 
นางสาวภคญาณ  โพธิ์เพชร  อาจารย์จากโรงเรียนบ้านโพหวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3. ประธานมอบรางวัลโรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม (Total 
Performance Score - TPS) ระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2565 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

กลุ่มงานประกันสุขภาพได้ด าเนินการร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่ง ในการจัดการเรื่องงบประมาณเพ่ือไม่ให้
เกิดวิกฤตทางการเงิน และให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการได้อย่างดี  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจกับโรงพยาบาลที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเงินการคลังของ
หน่วยบริการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หรือ TPS Total Performance Score (TPS) โดยระบบกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่ดีน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
ขององค์กร ประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารแผนการเงิน (Planfin)  2) ด้านการบริหารต้นทุนบริการ
และค่าใช้จ่าย(Unit Cost และ HGR)  3) ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน(7 Plus Efficiency Score และ
คะแนนคุณภาพบัญชี) 4) ด้านการบริหารสินทรัพย์(อัตราการครองเตียง และข้อมูลดัชนีผู้ป่วยใน CMI) 5) ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์การด าเนินงาน (Risk Score) รวมผลคะแนน 15 คะแนน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจผู้ปฏิบัติงานรับมอบรางวัล  

ผลการประเมินรางวัล TPS ปี 65 ดีเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
ได้แก่ 1) รพ.เกาะสมุย  เกรด A  12 คะแนน (อันดับ 5 เขต 11) เงินรางวัล 5 แสนบาท  2) รพ.สุราษฎร์ธานี 
เกรด B  11.5  คะแนน เงินรางวัล 3 แสนบาท   

ผลการประเมินรางวัล TPS ดีเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ 1) รพ.ชัยบุรี เกรด A  
14 คะแนน เงินรางวัล 3 แสนบาท (อันดับ 1 เขต 11) 2) รพ.ท่าชนะ เกรด A 13.5 คะแนน (อันดับ 2 เขต 
11) เงินรางวัล 3 แสนบาท  3) รพ.พุนพิน เกรด A  13 คะแนน เงินรางวัล 3 แสนบาท  4) รพ.ไชยา เกรด A 
12.5 คะแนน (อันดับ 4 เขต 11) เงินรางวัล 3 แสนบาท  5) รพ.พนม เกรด A 12.5 คะแนน (อันดับ 4 ของ
เขต 11) เงินรางวัล 3 แสนบาท  6) รพ.บ้านนาสาร เกรด A 12 คะแนน(อันดับ 5 เขต 11) เงินรางวัล 3 แสน
บาท  7) รพ.บ้านตาขุน เกรด B 11.5 คะแนน เงินรางวัล 1.5 แสนบาท 8) รพ.เกาะพะงัน เกรด B 11 คะแนน 
เงินรางวัล 1.5 แสนบาท 9) โรงพยาบาลท่าฉาง เกรดB 11 คะแนน เงินรางวัล 1.5 แสนบาท 10) รพ.พระแสง 
เกรด B 11 คะแนน เงินรางวัล 1.5 แสนบาท     
ประธาน 

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับโล่รางวัลทุกท่าน ผลงานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ      
อาชีวอนามัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล ชื่นชมในการบริหาร
จัดการทั้ง 2 เรื่อง ขอบคุณกลุ่มงานประกันสุขภาพที่ท าอย่างเข้มแข็งขับเคลื่อนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความ
มั่นคงด้านการเงินในระบบบริการสุขภาพ 

วันที่ 30 กันยายน 2565 นี้มีคณะกรรมการการวางแผนและประเมินผล(กวป.) ที่จะท างานหน้าที่ราชการ
เป็นวันสุดท้าย ทั้งหมด 4 ท่าน คือ 1.นายประสิทธิ์ ฤทธิเดช สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 2.นายเชิด   ทองสุข 
สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 3.นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร 4.นายเมธา หมานพัฒน ์
สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

5/ระเบียบ...  
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 

1. ก าหนดการทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่วัด
กลางใหม่  
 2. ทิศทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินมีการพัฒนายกระดับการส่งต่อทางอากาศ 
ซี่งมีการพัฒนามาหลายปี  พัฒนาอย่างเป็นระบบ ในภาคใต้มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
อ านวยการ และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 และ 12 เป็นกรรมการอ านวยการ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานด าเนินการของ Sky doctor และแต่งตั้ง นายแพทย์จักรกฤช สุวรรณ
เทพ ประธานฯ ในเขตสุขภาพที่ 11  ปัจจุบันมีการประสานความร่วมมือทั้งหมด การส่งต่อทางเฮลิคอปเตอร์ จะมี 
Indication ชัดเจน 
 การจัดการซ้อมแผนการส่งต่อทางอากาศ พ้ืนที่เกาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 
2565 มีทีมงานที่ร่วมกันของอ าเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) งาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (EMS) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ มีทีมปฏิบัติในเขตสุขภาพที่ 11  นพ.จักรกฤช  นพ.วิษณุ  
ผู้บริหาร รพ.เกาะสมุย รพ.เกาะพะงัน รพ.เกาะเต่า แม่งานการขับเคลื่อน วันที่ 20-21 ต.ค.65 โดยมีศูนย์สั่งการ
ฝั่งอ่าวไทย ตั้งอยู่ที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์สั่งการฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต   
 สรุปวันที่ 21-22 ต.ค.65 ซอ้มแผน Sky doctor โดยความร่วมมือ สพฉ. ส านักงานเขตสุขภาพที่ 11 ลง
พ้ืนที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า  เป็นพื้นที่น าร่อง 

3. วันนี้ 30 ก.ย.65 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข Video call พร้อมกันทั้งประเทศ 
และในวันที่ 3 ต.ค.65 รับฟังนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 การชี้แจงรายละเอียดการด า เนินงาน  
ส าหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ปลายเดือน ต.ค.65  

4. การถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. ณ วันนี้ทั้งเงินบ ารุงและสถานที่ยังไม่ได้มีการรับมอบโดยท้องถิ่น        
ในส่วนที่ด าเนินการมีการตัดโอนต าแหน่ง อัตราเงินเดือนของบุคลากร ยังไม่มีการมอบตามกฎหมายในแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้อง  ทั้งนี้จะลงนามแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เดิมทุกที่ตามค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน สามารถท าได้
โดยข้อระเบียบ หากโยกย้ายเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มอบหมายลง
นามให้ปฏิบัติที่เดิม เพราะเหตุผลให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการระดับปฐมภูมิจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

ฝากสาธารณสุขอ าเภอ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกับประชาชน โดยยังต้องมีความรับผิดชอบกับประชาชน   
การปฏิบัติงานที่เดิมก่อนเป็นการยืนยันที่ดีที่สุด ที่จะให้บริการกับประชาชนด้วยความต่อเนื่องและด าเนินการไป
ตามมาตรฐาน  

การโอน ย้าย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จะสอบถามบุคลากรที่ถ่ายโอนให้ยืนยันอีกครั้งและทาง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ยินดีรับกลับทุกคน 

ในแง่ของกฎหมายหากย้าย จ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 แต่ รพ.สต. และเงินบ ารุง ยังสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทาง อบจ. ต้องท าหนังสือแจ้งขอให้เจ้าหน้าที่ของ อบจ. มาปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ในช่วง
การถ่ายโอน เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบจ.  โดยให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด  หากสังกัด อบจ. สามารถท า
หนังสือไปช่วยราชการที่เดิม  เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้น้อยที่สุด ค านึงถึงระบบบริการประชาชน  

6/ไม่กระทบ...  

 

 

 

 



 
๑๑ 

ไม่กระทบกับประชาชน 
กรณีท่ีจ้างเหมาให้จ้างต่อเหมือนเดิม ฝากสาธารณสุขอ าเภอ  เบื้องต้นรอความชัดเจนการจัดการในข้อ

กฎหมาย ตามระเบียบที่รองรับ ข้อระเบียบบริหารอย่างอ่ืนหากชะลอได้ ให้ชะลอก่อน 
สาธารณสุขอ าเภอ มีหน้าที่ด าเนินการไม่ให้มีผลกระทบ ใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ ยังต้องใช้หลัก

รัฐศาสตร์ด้วย เจ้าหน้าที่ท่ีถ่ายโอนยังให้บริการเหมือนเดิมตามปกติ  ไม่ให้มีผลกระทบกับการบริการ  หากมี
ผลกระทบกับการบริการ ฝากสาธารณสุขอ าเภอ ถือเป็น Sentinel event เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่ต้องรายงาน
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ทราบทันที เพ่ือช่วยแก้ปัญหา การบริหารจัดการการเงิน ได้หารือกับ CUP ทุก 
CUP ยังให้บริการจัดสรรเงินให้ รพ.สต.ทุกที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ขอบคุณกลุ่มผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ระบบบริการที่ต้องคงไว้ให้ได้ คือ คน  ระบบยา เวชภัณฑ์ต่างๆ เบิกที่แม่ข่ายเหมือนเดิม ส่วนหลังจาก
นี้รอความชัดเจน หากมีแนวทางปฏิบัติการถ่ายโอน รพ.สต. ที่เพ่ิมเติม 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมผ่าน Video conference 

วันที่ 1 ต.ค.65 โรคโควิด-19 ก าหนดเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉิน  ไม่ต่อ พรก.ฉุกเฉิน ศบค.
ยุติด าเนินการ ถือเป็นโรคทั่วไป สามารถด าเนินการให้ประชาชนรับวัคซีนโควิด-19 ได้มาก การด าเนินงาน
สาธารณสุขร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสาธารณสุขไทย ความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน พ่ีน้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน 
การสาธารณสุขไทยเป็นระบบสาธารณสุขส่งเสริมทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและประเทศด้วยการสร้างและ
พัฒนาระบบสาธารณสุขร่วมกันอย่างบูรณาการ การถ่ายโอน การพัฒนาการบริการท าได้ดีในระบบ Service plan 
มีเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ สามารถดูแลประชาชน พัฒนาเป็นแนวทางเดียวกัน ร่วมกันด าเนินการปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐบาล 

นโยบายสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย ด้านการแพทย์การสาธารณสุข ประสานงานตามตัวชี้วัด 
เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานการสาธารณสุขและการแพทย์ เป็นที่พ่ึงของประชาชน ผู้บริหารดูแลน้องๆ 
อาศัยการพูดคุยต่างๆ ขอให้ดูแลซึ่งกันและกัน อยากให้ตระหนัก เวลาที่เหลืออยู่เป็นสิ่งส าคัญ ท าในฐานะราชการ
มืออาชีพ ฐานะผู้บริหารสาธารณสุข ฐานะข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข ท าราชการให้ดีด้วยความรับผิดชอบ
โดยรวมต่อประชาชน มุ่งประโยชน์องค์กรเป็นหลักท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ท าประโยชน์ให้ดีขึ้น ให้มีก าลังใจใน
การท างานต่อไปเพื่อกระทรวงสาธารณสุข 
ประธาน 

การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ด าเนินการพยายามท าให้มากท่ีสุด ด้วยจุดประสงค์ 2 ข้อ คือ 
1. ไม่กระทบกับประชาชน ยังมีการให้บริการกับประชาชน 
2. ขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
สรุป 
1. เรื่องคน ได้ลงนามในหนังสือให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
2. CUP ยินดี พร้อมจัดการสนับสนุน 
3. ลูกจ้าง จ้างทั้งหมด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 

 ไม่มี                                                                         
มติที่ประชุม   รับทราบ  

7/ระเบียบ...  
 
 
 
 



 
๑๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ ๘/๒๕๖5) เมื่อวันพุธที่ 3๑ สิงหาคม  
                       ๒๕65  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                      
ประธาน 
   สรุปใน QR code และสามารถรับรองตาม QR code หากรายงานมีส่วนใดที่ต้องแก้ไข ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง
กับท่ีประชุมสามารถแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน 

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน 2 สัปดาห์ รวบรวมเป็นรูปเล่มให้ได้มากที่สุด คณะท างานที่
เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์อาจจะประชุม Action plan ตั้งเป้าหมายสิ้นเดือน ต.ค.65 ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยบูรณาการกับแผนกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดรับทราบและเชิญ 
กบจ. ประชุมรับทราบแผนด้านสุขภาพ แผนสาธารณสุขสุราษฎร์ธานี โดยการน าของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ร่วมกับ
ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
 ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
๔.๒.1 สรุปผลรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
ตัวแทนผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพ่ือยกระดับงานสนับสนุนที่ให้บริการประชาชนโดย
ประเมิน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการบริการสุขภาพ 3) ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 4) ด้านสิ่งแวดล้อม 5) ด้านความปลอดภัย 6) ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และและ
สาธารณสุข 7) ด้านสนับสนุนบริการที่ส าคัญ 8) ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 9) ด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 65  ประเมินในเขตสุขภาพที่ 11 จ านวน 94 
สถานพยาบาล เป้าหมายสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินมาตรฐานของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 26 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
24 แห่ง สังกัดกระทรวงกลาโหม 2 แห่ง โดยมีผลการประเมินปี 65  ระดับคุณภาพ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ชัยบุรี 

       8/รพ.มะเร็ง... 
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รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี   ส่วน รพ.พระแสง ระดับคุณภาพปี 63 จะคงสภาพต่ออีก 2 ปี  ระดับพัฒนา มี  
รพ.เกาะพะงัน รพ.เกาะสมุย  รพ.บ้านนาเดิม รพ.บ้านนาสาร รพ.พุนพิน รพ.สวนสราญรมย์  รพ.สุราษฎร์ธานี  
ระดับพ้ืนฐาน 7 แห่ง ได้แก่ รพ.เกาะเต่า รพ.ไชยา รพ.คีรีรัฐนิคม รพ.ดอนสัก  รพ.ท่าโรงช้าง รพ.ท่าฉาง  
รพ.บ้านตาขุน ส่วนอีก 7 แห่ง ไม่ได้รับการประมิน หรือประเมินไม่ครบ 9 ด้าน ได้แก่ รพ.เคียนซา รพ.ท่าชนะ  
รพ.กาญจนดิษฐ์  รพ.พนม รพ.วิภาวดี รพร.เวียงสระ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น อยู่ในภาวะที่ต้องเข้าไป
ส่งเสริมต่อไป ปี 66 ฝาก ทาง รพ. ทั้ง 7 แห่ง ร่วมประเมินให้ครบ ประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 

การประเมินมาตรฐานระบบบริการ มีทีมรับผิดชอบที่ชัดเจน ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นผู้อ านวยความสะดวก  สนับสนุนความต้องการของบุคลากร น าเสนอส่วนที่เป็น
ประโยชน์  ปฏิบัติตามเกณฑ์  ลงประเมินหน้างาน การให้ค าแนะน า  น าค าแนะน าไปปรับปรุงพัฒนา 
ประธาน 

ขอบคุณทีมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้ให้ค าแนะน าเพื่อน าไปปฏิบัติต่อ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 ข้อตกลงระหว่างงานศัลยกรรม การส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรม Elective case มีการจัดแบ่งโซน ส าหรับ
อ าเภอคีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน พนม เคียนซา วิภาวดี ให้ส่งต่อไป รพ.ท่าโรงช้าง  ส่วนพ้ืนที่อ าเภอกาญจนดิษฐ์   
ดอนสัก ให้ส่งต่อไป รพ.กาญจนดิษฐ์ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ให้ส่งต่อมา รพ.สุราษฎร์ธานี และกรณี Emergency case 
สามารถส่งต่อมา รพ.สุราษฎร์ธานี ได้ตามปกติเหมือนเดิม  
ประธาน 
 ขอบคุณ รพ.สุราษฎร์ธานีที่เสริมศักยภาพการผ่าตัดเพ่ิมเติมให้กับ รพ.โรงท่าโรงช้าง ซึ่งพร้อมจัด บุคลากร 
ทรัพยากร มาเสริมที่ รพ.ท่าโรงช้าง เป็นการพัฒนาศักยภาพ รพ.แม่ข่าย ในโซนตะวันตก 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
 ขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุ ราษฎร์ธานี ช่วยสนับสนุนเพ่ิม
ศักยภาพกับโรงพยาบาล และในเดือน ม.ค.66 จะเปิดบริการธนาคารเลือด ลดความแออัดที่ รพ.สุราษฎร์ธานี 
ประธาน 
 ชื่นชมทีม รพ.เกาะสมุย สสอ.เกาะสมุย การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ที่ทรงเสด็จเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE   ซึ่งอ าเภอเกาะสมุยสามารถปฏิบัติงาน
ดีมาก เครือข่ายให้ความร่วมมืออย่างดี ขอบคุณทาง รพ.เกาะสมุย สสอ.เกาะสมุย  ทีมงาน TO BE NUMBER ONE  
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
 1. การสื่อสารของบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ในการส่งต่อ บางครั้งเกิดความเข้าใจ
ผิด คาดเคลื่อน และเกิดการร้องเรียน เป็นความเสี่ยง ควรทบทวนกระบวนการ หลักคิดในการให้บริการ 
 2. การหนีหนี้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อผู้ค้ าประกันที่ต้องรับภาระหนี้ตามกฎหมาย  
เป็นปัญหาเชิงระบบ ควรคิดเชิงหลักการ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของหน่วยบริการ 

         
        9/3. การเปลี่ยนแปลง... 
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3. การเปลี่ยนแปลงและการจัดการต าแหน่ง พกส. และลูกจ้างชั่วคราว เมื่อด าเนินการเข้าสู่ต าแหน่งตาม 
FTE  เลขต าแหน่งถูกยุบ ท าให้เสียขวัญก าลังใจ และปัจจุบันมีการถ่ายโอน รพ.สต. ท าให้มีความสลับซับซ้อน 

4. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ส าหรับหัวหน้าหน่วยบริการ ทั้งเรื่องการบริหาร
บุคคล การลาแต่ละประเภท งานการเงิน งานพัสดุ  หลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลง บางอย่างเป็นเรื่องใหม่ ต้อง
อาศัยความละเอียด ความรอบรู้ ความเข้าใจในระเบียบ 
ประธาน 

1. ฝากการสื่อสารในทุกระดับ อาศัย KAP และหลายๆ อย่างจัดการ สิ่งส าคัญคือ คุยให้บ่อยที่สุด มีการ
เรียนรู้ การประสานงาน ต่อยอดไปเรื่อยๆ 

2. การหนีหนี้ บางครั้งก่อนให้เกิดการกระท าผิดทางวินัย ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ฝากผู้บริหาร
ฯ ดูแล พูดคุย ตักเตือน 

3. ระเบียบส าหรับ พกส. เป็นอ านาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ลูกจ้างชั่วคราว เป็นอ านาจ
หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข เลขต าแหน่งบางเลขทางกระทรวงฯ ไม่ให้ใช้ต่อ บางครั้งมีความสงสัย ความไม่
ชัดเจน จะต้องสร้างทีมระดับโซน โดยมีคณะท างานในระดับโซน และมีการประสานงานกับส่วนของงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัด เพ่ือดูแลบุคลากร รับฟังความคิดเห็น และเสริมให้ผู้บริหาร เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ 
และงานบริหารบุคคล 

การท าอะไรที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ถือว่าเจตนาทุจริต การจัดการอย่าใช้ทางนิติศาสตร์เท่านั้น ขอให้ใช้วิธี
รัฐศาสตร์ควบคู่กันไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สาธารณสุขอ าเภอพนม 
 1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เมื่อมีการถ่ายโอน รพ.สต.จะมีการเปลี่ยนอย่างไร 
 2. การจัดสรรเงินจาก สปสช. ส่วนของ HI จะได้รับอย่างไร 
ประธาน 

1. ยังไม่มีระเบียบของการถ่ายโอนอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ยังคงด าเนินการเหมือนเดิมทุกอย่าง 
2. การจัดสรรเงินส่วนของ HI ทางคณะรัฐมนตรีฯพิจารณาเงินกู้แล้ว คาดว่าจัดสรรไม่เกินเดือนต.ค.65 
ฝากสาธารณสุขอ าเภอเฝ้าดูสถานการณ์การเงิน ใน รพ.สต. หากเกิดวิกฤต ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเชิงระบบ 
ฝากกลุ่มงานประกันสุขภาพ รวบรวมสถานการณ์การเงิน รพ.สต. จาก สาธารณสุขอ าเภอ รวบรวมไว้ 

หากเป็นกลุ่มวิกฤต ดูปัญหาและหาวิธีแก้ไข 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 สรุปผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ประจ าปี 2565 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            
          สรุปผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด ปี 2565 จ านวน 8 ท่าน ระยะเวลาประเมิน 28 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ 

10/เพื่อน า...  
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เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนพัฒนา รพ.สต.  เสริมสร้างการด าเนินงานระดับปฐมภูมิ และศึกษารูปแบบการด าเนินงาน
ระดับเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ โดยประเมิน 2 แบบ คือ ประเมินเชิงลึกแบบคุณภาพ  และประเมินแบบ Coaching 
by Learning เลือก 9 อ าเภอ และน ามาประเมินเชิงเปรียบเทียบแต่ละหมวด เพ่ือพัฒนาต่อในปีงบประมาณ 
2566  
          เครื่องมือที่ใช้ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว มี 5 หมวด ได้แก่ 1) บริหารดี                  
2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม  3) บุคลากรดี  4) บริการดี (รพ.สต. เชื่อมโยงกับ รพ. มีการใช้ข้อมูลเชื่อมโยง
ในระบบการรักษา เช่น ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน การดูแลผู้ป่วย NCD)  5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
           ผลการประเมิน 
           หมวดที่ 1 บริหารดี  เครือข่าย อ.เกาะพะงัน ผ่านประเมิน  ส่วน รพ.สต. ของเครือข่าย อ.คีรีรัฐนิคม 
และพนม ผ่านประเมิน  
           หมวดที่ 2 ภาคีเครือข่าย ผ่านประเมินมีเครือข่าย อ.เมืองฯ กาญจนดิษฐ์ บ้านนาเดิม บ้านนาสาร      
เวียงสระ พุนพิน ท่าฉาง พนม และบ้านตาขุน 
           หมวดที่ 3 การพัฒนาบุคลากร ผ่านประเมินมีเครือข่าย อ.เมืองฯ กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก  เกาะพะงัน 
เคียนซา วิภาวดี พนม บ้านนาเดิม พระแสง ชัยบุรี ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ และเคียนซา 
           หมวดที่ 4 การจัดการระบบบริการ ผ่านประเมินมีเครือข่าย อ.พุนพิน ที่ รพ.สต.ศรีวิชัย เครือข่าย      
รพ.ท่าโรงช้าง รพ.สต.ตะปาน เครือข่าย อ.บ้านนาสาร รพ.สต.ทุ่งเตา เครือข่าย อ.บ้านนาเดิม รพ.สต.ควนท่าแร่ 
เครือข่าย อ.ท่าฉาง รพ.สต.เขาถ่าน 
           หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ วิจัย นวัตกรรม  ผ่านประเมินรอบแรกมีเครือข่าย อ.พุนพิน บ้านนาสาร ท่าโรงช้าง 
บ้านนาเดิม เคียนซา  ตัวอย่างของ อ.พุนพิน ใช้โปรแกรมนวัตกรรม โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนเครือข่าย 
รพ.ท่าโรงช้าง ท า QR Code เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 
           เครือข่ายที่ผ่านรอบแรก ผ่าน 4 หมวด คะแนนสูงสุด คือ เครือข่าย อ.บ้านนาสาร 
ประธาน 
          ฝากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ค้นหา The star ของ รพ.สต. คนที่มีความเข้าใจในการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ตัวแทนอ าเภอละ 2 คน และจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือโรงพยาบาล 1 คน รวม 
3 คน ต่ออ าเภอ  เพ่ือขยายผล สร้างเครือข่าย สร้างครู ข ไม่จ ากัด รพ.สต.ถ่ายโอนหรือไม่ถ่ายโอน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.2 ความครอบคลุมวัคซีนเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 25 ก.ย. 2565) 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

เป้าหมาย ความครอบคลุมวัคซีน BCG HBV DPT Hib OPV IPV Rota JE  ร้อยละ 90  
ความครอบคลุมวัคซีน MMR ร้อยละ 9๕ 

ผลการด าเนินงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ 0-5 ปี ปีงบประมาณ 2565  ข้อมูล วันที่ 
1 ต.ค.2564-25 ก.ย.2565         
           1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP3 ร้อยละ 90.25 DTP4 ร้อยละ 80.80  DTP5 ร้อยละ 
72.11  ส่วนเดือนที่ผ่านมาความครอบคลุมการได้รับวัคซีน DTP3 ร้อยละ 86.26 DTP4 ร้อยละ 78.85  
DTP5 ร้อยละ 70.42 
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           2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน HBV3 ร้อยละ 89.83 ส่วนเดือนที่ผ่านมาความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีน  HBV3 ร้อยละ 85.66 
           3. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน Hib3 ร้อยละ 83.63 ส่วนเดือนที่ผ่านมาความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีน Hib3 ร้อยละ 82.97 
           4. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 ร้อยละ 89.97 OPV4 ร้อยละ 81.51 OPV5 ร้อยละ 
72.20 สว่นเดือนที่ผ่านมาความครอบคลุมการได้รับวัคซีน OPV3 ร้อยละ 89.52 OPV4 ร้อยละ 79.56 
OPV5 ร้อยละ 70.45                                              
           5. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 ร้อยละ 88.27  MMR2 ร้อยละ 81.04  ส่วนเดือนที่ผ่าน
มาความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 ร้อยละ 87.15  MMR2 ร้อยละ 79.47 
           6. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน IPV ร้อยละ 90.43  ส่วนเดือนที่ผ่านมาความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีน IPV ร้อยละ 90.17 
           7. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน Rota ร้อยละ 75.64 ส่วนเดือนที่ผ่านมาความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีน Rota ร้อยละ 75.40 
           8. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน JE1 ร้อยละ 85.31 JE2 ร้อยละ 73.84 ส่วนเดือนที่ผ่านมาความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีน JE1 ร้อยละ 84.10 JE2 ร้อยละ 71.98 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

5.3 ผลงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจ าปี 2565 กลุ่มประชาชนเป้าหมาย(วันที่ 22 ก.ย. 2565) 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

เป้าหมายประชาชนทั่วไปในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจ าปี 2565 จ านวน  66,45๐ โด๊ส  ได้รับการ
ฉีดวัคซีน จ านวน 58,308 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 87.75             
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน 
          1. โครงการแสงน าใจไทยทั้งชาติ ในวันที่ 30 ต.ค.65 มีผู้สมัครร่วมกิจกรรมวิ่งกว่า 2,๐๐๐ คน ฝากหา
ผู้สนับสนุน สมทบเงิน 4๐๐,๐๐ บาท  ก่อนกิจกรรมวิ่ง 1 สัปดาห์ มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ Stroke ใน 
รพ.คีรีรัฐนิคม รพร.เวียงสระ รพ.ไชยา  รพ.บ้านนาสาร  รพ.พุนพิน และ รพ.เกาะสมุย ฝากการร่วมกิจกรรมและ
สรุปผลการด าเนินที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
          2. มีหนังสือแจ้งให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอ
ตัวแทนสาธารณสุขอ าเภอ 4 ท่าน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 1 นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล 1 ท่าน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มกฎหมาย ฝากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขจัดท าค าสั่ง และเป็นเลขานุการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 1 เป็น 
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ประธาน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) เป็นรองประธาน ผอ.รพ.บ้านนาสาร  ตัวแทน 
รพ.สต.ทั้งถ่ายโอนและไม่ถ่ายโอน 3-4 คน  เป็นตัวแทนเพ่ือรองรับการถ่ายโอนฯ  มีหน้าที่จัดการ ศึกษาไม่ให้
ส่งผลกระทบกับประชาชน สนับสนุนช่วยเหลือในภารกิจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ด้วยความราบรื่น 
แก้ปัญหา รับข้อร้องเรียนจากประชาชน และรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 
          3. การเข้าสู่ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอ ให้สิทธิสมัครทุกท่ี ตามกระบวนการ การด าเนินการอาจแตกต่าง
จากเดิม และต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. จะไม่ระบุ สามารถเข้าสู่ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์  จะตรวจสอบอีกครั้ง        
การจัดการจะเปิดกว้างมากที่สุด 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
         ประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหลักการจะสมทบจาก สปสช.และจาก อบจ. 
เพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมการฟ้ืนฟูสุขภาพให้ประชาชน ในกิจกรรมบ าบัดในชุมชน กายอุปกรณ์ 16 รายการ    
การปรับปรุงบ้าน/ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ผู้พิการให้มีชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งต้องมีสิทธิ ท 74 UC ผู้พิการ 
ประธาน 
         ฝากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (เด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 สรุปเงื่อนไข แนวทาง หลักการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป  
มติที่ประชุม   รับทราบ       

ปิดการประชุม เวลา ๑6.12 น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๖5 
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(นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร)                                          (นายศรุตยา  สุทธิรักษ์) 
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


