
 
 

                          

                                ขอใหถ้ือประโยชน์สว่นตน เป็นทีส่อง                      

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิ          ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ เป็นกจิทีห่นึ่ง  
 

  

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
(โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 
วันอังคารที่ ๓๑ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสุราษฎรธ์าน ี
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสุราษฎร์ธานี



 
๑ 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖6  วันอังคารที่ 31 มกราคม ๒๕๖6  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑6.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วาระที่ เรื่อง 
เอกสาร 
หน้า 

ผู้น าเสนอ 
ใช้เวลา
(นาที) 

ก่อนการ
ประชุม 

1. ประธานรบัมอบแว่นสายตาเด็กนักเรียน “โครงการเด็กไทย      
สายตาดี” 
เพิ่มเติม  
2. ประธานประกาศเจตนารมณก์ารต่อต้านการทุจริต “สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด รว่มต้านทจุริต (Together Against 
Corruption)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    - 
 
 
    ๕ 
 
   

กลุ่มงานส่งเสรมิ
สุขภาพ 

 
กลุ่มงานนิติการ 

 

   5 นาท ี
 
 
   5 นาท ี

๑ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจงัหวัด 

    - 
    - 

     ประธาน           
     ประธาน 

 20 นาท ี
 20 นาท ี

๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑2/๒๕๖5) 
- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม ๒๕65 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
  ๖-1๓ 

 
น าเสนอเปน็

เอกสาร 

 
   5 นาท ี
 

๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    
    - 

 
   ประธาน 

  
 20 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 
      4.5.1 สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพรต้นแบบ 

 
  
    - 
    - 
    - 
    -  
 
    -     

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

กลุ่มงาน
การแพทย์ 
แผนไทยฯ 

 
 
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 10 นาท ี
 20 นาท ี

๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ     -       15 นาท ี

    ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     -   15 นาท ี

    ๗ เรื่องอื่น ๆ      -   15 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 

รายละเอียดวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล(กวป.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖6 วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
................................................................................ 

ก่อนการประชุม 
1. ประธานรับมอบแว่นสายตาเด็กนักเรียน “โครงการเดก็ไทยสายตาดี”   
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            
            กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงาน “โครงการเด็กไทยสายตาดี” โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกจังหวัด ด าเนินการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ตามแนวทางปฏิบัติการ
คัดกรองสายตาในงานอนามัยโรงเรียน และมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีภาวะสายตา
ผิดปกติ ได้รับการดูแลช่วยเหลือรักษาอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพสายตาที่ดี และพร้อมส าหรับการ
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
   ในปี 2565 จังหวัดสุราษฎรธ์านีได้ตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้นในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา จ านวน ๒๙,๐๑๒ คน พบนักเรียนมีภาวะสายตาผิดปกติ จ านวน ๑๗๒ คน และต้องได้รับการแก้ไข
โดยการสวมแว่นสายตา จ านวน ๑๕๙ คน ซึ่งได้ด าเนินการมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนไปแล้วจ านวน 135 คน 
คงเหลือในส่วนของอ าเภอเกาะสมุย และอ าเภอเกาะพะงัน จ านวน 24 คน ซึ่งการตัดแว่นสายตาทั้ง 24 อัน ได้รับ
การสนับสนุนจากสโมสรไลออนส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 7 แห่ง ดังนี้  ๑.สโมสรไลออนส์ สุราษฎร์ธานี        
2.สโมสรไลออนส์ ศรีสุราษฎร์  3.สโมสรไลออนส์ พุนพิน  4.สโมสรไลออนส์ ศรีวิชัยพุนพิน  5.สโมสรไลออนส์   
สุธานี  6.สโมสรไลออนส์ เมืองคนดี และ 7.สโมสรไลออนส์ เมืองร้อยเกาะ   
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
2. ประธานประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต (Together Against Corruption)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 5) 
ประธาน           .............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

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

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



 
๓ 

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

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 12/๒๕๖5) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม    

                       ๒๕65  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(รายละเอียดตามเอกสาร หน้าที่ 6-13) 

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 



 
๔ 

มติทีป่ระชุม         .......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

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

4.5 กลุ่มงาน 

      4.5.1 สุราษฎร์ธานีเมืองสมุนไพรต้นแบบ 
                      ............................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
ประธาน             ........................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม         .......................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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



 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่ 1๒/๒๕๖5 

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม 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 
๓. นายอรรจน์กร  สมเกียรติกุล    รกน.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข) 
4. นางพจนารถ ทวิชสังข์  แทน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี   
5. นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ           รกน.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี      
6. นางวิภาวี  จันทมัตตุการ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
๗. นายสุทธิพงศ์  ทองสาลี แทน ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 11.3 สฎ.  

 8. นายปณิธาน  สื่อมโนธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี    
9. นายชูเกียรติ  เขียวแดง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย 
10. นายเอกชัย    มุกดาพิทักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
11. นายพิรกิจ   วงศ์วิชิต   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนสัก 
12. นายวรวฒุิ  พัฒนโภครัตนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน   
13. นายศราวุธ  เรืองสนาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไชยา และผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าฉาง 
14. นายฌอชนา  วิเชียร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง     
15. นางสาวเยาวดี  โพกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  
๑6. นายจิตติกร  ผลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนม 
17. นางปิยะรัตน์ สาริพัฒน์ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน   
1๘. นายรุ่งโรจน์  ทรัพย์สุนทร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิภาวดี            
๑๙. นายสมยศ  จารุโภคาวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาเดิม 
20. นางสาวอนุสรา  ก๋งอุบล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระแสง    
21. นายปรีชา  สุมาลัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 
22. นางสาววิลาสิน ี ฉิมภักดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี 
23. นายอภิเดช  พรหมคุ้ม สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธาน ี              
24. นายวิทยา  ไชยศรี  รกน.สาธารณสุขอ าเภอกาญจนดิษฐ์  
25. นายไตรรัตน์  ขุนหลัด สาธารณสุขอ าเภอดอนสัก                          
26. นายสุรกิจ  สุปันตี  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย     
27. นายสาธิต  มตธิรรม  รกน.สาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน  
28. นายอมร  หวัดสนิท           แทน สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน 
29. นายบุญธรรม  มิ่งแก้ว สาธารณสุขอ าเภอไชยา  
30. นายอัคเดช   กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ                 
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31. นายอุดม  บ ารุงรักษ์  สาธารณสุขอ าเภอท่าฉาง     
3๒. นายสุวรักษ์  บุญพา  สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาสาร    
3๓. นายพิสิฐ  แป้นหอม  สาธารณสุขอ าเภอพระแสง 
3๔. นายบรรเจิด  อินทร์คง สาธารณสุขอ าเภอเวียงสระ 

          3๕. นายมงคล  เจริญแพทย์  แทน สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
          3๖. นายปรีชา   เนตรพุกกณะ สาธารณสุขอ าเภอบ้านนาเดิม 
          3๗. นายสมาน  วังฉาย  สาธารณสุขอ าเภอพนม  
          3๘. นายไชยา  ไชยชนะ  สาธารณสุขอ าเภอเคียนซา 
          ๓๙. นายอุดร  ณ ถลาง  สาธารณสุขอ าเภอคีรีรัฐนิคม  

4๐. นายวินัย  อินทร์ชนะ  รกน.สาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุน    
          4๑. นายทิวา  ชชูีพ  แทน สาธารณสุขอ าเภอวิภาวดี 
          4๒. นายพิเชษฐ  เพชรตุ้น  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          4๓. นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
          4๔. นางวราภา  จันทร์เอียด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          4๕. นายสิงห์ณกรณ์  ใจชื่น หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
          4๖. นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย                
          4๗. นางสาวจุฬาลักษ์  พชรทิพย์ แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
          4๘. นางเจียรณัย  บัวลอย  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

๔๙. นางสาวสุวดี   แสงข า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
5๐. นางอุไรวรรณ  ผลพานิช แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
5๑. นายโกเมธ กล่อมเมือง แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
5๒. นายพีระพงษ์  คุ้มครอง แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
5๓. นางกชมล  อดิเทพสถิต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
5๔. นายสุขกมล  สุขสว่างโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวิมล  การพร้อม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  สสจ.สุราษฎร์ธานี 
2. นางสาวเพียงพิศ  วัชระมูสิก  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน                สสจ.สุราษฎร์ธาน ี
3. นายสุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         สสจ.สุราษฎรธ์านี 

ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางอรณัส  ยวงทอง     นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)   ติดราชการอ่ืน 
2. พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์ ชัลชัยวรกฤศ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต            ติดราชการอ่ืน 
3. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรกัษ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สฎ ติดราชการอ่ืน 
4. นายอาทิตย์  ค าจันทร์  รกน. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า  ติดราชการอ่ืน 
5. นายกฤษนันท์  เหล่ายัง         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ   ติดราชการอ่ืน 
๖. นายศุภัช   จันทร์ถมยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเคียนซา   ติดราชการอ่ืน 
7. นายพิชิต  สุขสบาย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร  ติดราชการอ่ืน 

๓/เริ่มประชุม.... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.33 น. นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในการประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  
ประธาน 

วาระข้ึนปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า 2565 สู่ปีใหม่ 2566 ในนามนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก   อวยพรให้
ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพครอบครัวที่อบอุ่น มีสุขภาพทางปัญญาที่  
ปิติในความเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกอย่างดลบันดาลให้ทุกท่านเป็นคนที่มีความสุข มีสุขภาพดี
ตลอดปี 2566 และตลอดไป  

ก่อนการประชุม 
1. ประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ “พื้นที่ต้นแบบเป็นเลิศ(Best Practice) การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ปฐมวัย” ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ  2565   
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีถอดบทเรียนความส าเร็จและ
ยกระดับ Practice สู่ Best Practice การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ภายใต้กิจกรรมส าคัญ กิน กอด เล่น 
นอน เฝ้าดูฟัน 4 ภาค ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ – เดือนเมษายน 2565 สถานบริการสาธารณสุขได้รับโล่เชิดชู
เกียรติ “พ้ืนที่ต้นแบบเป็นเลิศ(Best Practice) การส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย” ระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราราชินี บ้านควนยูง ต.ขุนทะเล  
อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 
ประธาน 

ขอบคุณกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ทีมงาน สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนยูง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี เป็นนโยบายจังหวัดที่ชัดเจน การพัฒนาศักยภาพในเบื้องต้นประสานทาง รพ.สุราษฎร์ธานี ซึ่ง
เป็นแม่ข่ายเข้าเสริมศักยภาพให้ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีศักยภาพสมพระเกียรติฯ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน 

1. ช่วงเทศกาลปีใหม่ มีข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข   
ส าหรับ 7 วันปลอดภัย ระหวา่งวันที่ 29 ธ.ค. 65 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 66   ในแนวคิดการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม 

ดื่มไม่ขับ” ภายใต้ค าขวัญรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับข่ีปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  ส าหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี     ข้อสั่ง
การ วันนี้เปิดศูนย์ EOC ของจังหวัดฯ รองรับอุบัติเหตุ มีภารกิจตามโครงสร้าง ได้ตั้งกลุ่ม Line EOC ปีใหม่ 2566 
เชิญคณะกรรมการ กวป.ทุกท่านเข้าร่วมในกลุ่ม Line EOC โดยเฉพาะสาธารณสุขอ าเภอ และเชิญหัวหน้างาน ER 
แต่ละโรงพยาบาล Line EOC เป็นกลุ่มเฉพาะกิจ ใช้สื่อสารหลักควบคู่กับเอกสารในการสื่อสาร ให้เกิดความเร่งด่วน 
มาตรการอุบัติเหตุ รายงานประสานงานสื่อสารส่วนที่ด าเนินการ การป้องกันมี 2 ภารกิจหลักคือ 1. ฝาก
สาธารณสุขอ าเภอลงประชาสัมพันธ์ยังสถานประกอบการตาม พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯให้ปฏิบัติตาม พรบ.
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ อย่างเคร่งครัด การบังคับใช้กฎหมาย  ข้อสั่งการ “แนวทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุก
ระดับ ห้ามถูกจับเมาแล้วขับ  หากมีจะขอด าเนินการทางวินัยด้วย” เจ้าหน้าที่ฯเป็น 

4/ต้นแบบ.... 
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ต้นแบบ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร  2. ด่านชุมชนอ านวยความสะดวกตามนโยบายรัฐบาล แต่ละ คบสอ.ปรับตาม
พ้ืนที่ร่วมกับ ศปถ.อ าเภอ ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ สนับสนุน ATK และลงเยี่ยมสนับสนุน ไม่เป็นภาระผู้
ปฏิบัติหน้างาน เพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน ความต้องการของพื้นที่ 

ทีมช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุ(Pre hospital) Operation กล่องที่ 2  บูรณาการจัดการทุกพ้ืนที่ การแพทย์
ฉุกเฉินทั้งส่วนของโรงพยาบาลและท้องถิ่น ฝากเน้นย้ าพ้ืนที่เสี่ยง โดยเฉพาะทางน้ าต้องเฝ้าระวัง ทั้งสาธารณสุข
อ าเภอบ้านตาขุน เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า การจัดการตั้งรับ การส่งต่อทางอากาศ Sky doctor พร้อม
ด าเนินการทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ความพร้อม EMS ข้อสั่งการ “รถพยาบาลปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด” ส าหรับ ER มีผู้บริหารสาธารณสุขลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่  ในวันที่ 31 ธ.ค.65 มีผูต้รวจราชการฯ ตรวจเยี่ยม 
รพ.เคียนซา วันที่ 1 ม.ค.6๖ มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้ตรวจราชการฯ เลขา ศอฉ. ตรวจเยี่ยม รพ.ท่า
โรงช้าง รพ.กาญจนดิษฐ์ รพ.ดอนสัก   

ทีมสอบสวนอุบัติเหตุ Operation กล่องที ่ 3 ตามแนวทางกรมควบคุมโรค คน รถ ถนน ใช้หลักการ
สอบสวนอุบัติเหตุ คงต้องพัฒนาศักยภาพระดับพ้ืนที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุ  จังหวัดมีแผนการพัฒนาศักยภาพให้
บุคลากรสามารถสอบสวนอุบัติเหตุต่างๆ  

ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCAT) Operation กล่องท่ี 4  ด าเนินการเข้าเตรียมความ
พร้อม 

กลุ่มภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์(SAT&JIT) ทีมเฝ้าระวังรายงานการปฏิบัติ  
ฝากทุกอ าเภอ SAT รายงานเหตุการณ์ที่รวดเร็ว นอกจากเหตุที่ไม่พึงประสงค์และที่พึงประสงค์ ต้อง

รายงานด้วย เช่น มีบุคคลส าคัญเข้ามาในพ้ืนที่ เพราะการจัดการบางอย่างจะแตกต่างจากเดิม  
สั่งการ ใช้ไลน์กลุ่ม EOC ปีใหม่ ในการสื่อสาร และเปิดศูนย์ EOC เทศกาลปีใหม่ ทางด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข และประชุมหลังเสร็จภารกิจทาง Zoom และปิดภารกิจ EOC ปีนี้ ตั้งเป้าหมายภาพรวมประเทศลดการ
เสียชีวิต 5 %  

2. ของขวัญปีใหม่ การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุถึงที่บ้าน หากพ้ืนที่ไม่สะดวก จะด าเนินการในภาพรวมจังหวัด
โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 3 ม.ค.66 ในพื้นที่อ าเภอพุนพิน  ผชช.ส.ประสาน ผชช.ว. เลือกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล นอก
เขตเทศบาล 2-3 จุด ในการเยี่ยมส่งมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุตามนโยบายของขวัญปีใหม่ ตามความพร้อมของ
พ้ืนที่ ตามเนื้องานทุกที่ท าอย่างต่อเนื่อง  

3. ช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้บริหารสาธารณสุขระดับสูง มาเยี่ยมในพ้ืนที่ 2 วัน คือวันที่ 31 ธ.ค.65 เยี่ยม
พ้ืนที่ รพ.เคียนซา โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และวันที่ 1 ม.ค.66 เยี่ยมพ้ืนที่ รพ.ท่าโรงช้าง รพ.กาญจนดิษฐ์ 
รพ.ดอนสัก โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ   

ข้อสั่งการ กระทรวงฯ ข้อที่ 3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ ผู้บริหารฯ ให้
อยู่ในพื้นที่ตั้ง หากมีเหตุสามารถเข้าสอบสวนอุบัติเหตุ แก้ไขได้ทันที   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบภายในจังหวัด 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารสาธารณสุข) 

ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าเดือนธันวาคม 256๕   เมื่อวันที่ 2๗ ธนัวาคม 2565  ณ ห้อง
ประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ า และทางอากาศช่วงเทศกาล 
5/ปีใหม่...  

 
 
 
 



 
๑๐ 

ปีใหม่ พ.ศ. 2566 เน้นย้ าช่วง 7 วันปลอดภัย ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการควรอยู่ในพื้นที่ 
๒. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 7 

ราย ได้แก่  
    2.1 นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งจากปลัดจังหวัดสุราษฎร์ 

ธานี ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.65   
    2.2 นายบันดาล  สถิรชวาล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งจากผู้อ านวยการส านัก 

มาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.65   
    2.3 ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์  ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาจากปลัดจังหวัดชุมพร ตั้งแต่ 

วันที่ 26 ธ.ค.65  
    2.4 นายส านวน ทองสี  นายอ าเภอท่าชนะ ย้ายมาจาก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.65  
    2.๕ นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร์  นายอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แต่งตั้งจากป้องกัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.65 
    ๒.๖ นางสาววันลีย์  เจริญวิทย์ธนเดช  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ายมาจากเกษตรและ

สหกรณ์การจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.65 
    ๒.7 พันเอก ยุทธพงษ์  วิเศษศักดิ์  สัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งจากผู้ช่วยผู้อ านวยการกองการ 

สัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.65                                                                  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 1๑/๒๕๖5) เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม  
                       ๒๕65  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

                         หรือ https://forms.gle/nunQABuGSLCkEW8n8 
ประธาน 
   หากรายงานมีส่วนใดที่ต้องแก้ไข เพ่ิมเติม สามารถแจ้งเพ่ิมเติมได้  
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประธาน 

ส าหรับยุทธศาสตร์สาธารณสุขฯ ได้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ช่วยสื่อสาร
ใน 3 ประเด็นหลัก ทั้งด้านสังคมผู้สูงอายุ เมืองสมุนไพร และการจัดการ NCD ลดอัตราการตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง สื่อสารกับประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ท าอย่างไรให้ประชาชนรับทราบ 

ต้นปี 66 จังหวัดประกาศนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ การจัดการใน  ปี 
66 ทุกหน่วยงาน หากท าแผนอ าเภอ แผน CUP ให้บูรณาการ 3 ประเด็นหลักในแผนงานด้วย แต่ละอ าเภอท าให้
เกิดความหลากหลายในวาระสุขภาพ ตามบริบทของพ้ืนที่ ยังไม่ติดตาม Output  Process การขับเคลื่อน  หาก
ทุกอย่างพร้อมจะมีตัวแทนมาน าเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์แต่ละเรื่องในที่ประชุม กวป. 

 6/จากผล...  
 
 
 
 



 
๑๑ 

จากผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในพ้ืนที่มีความ
หลากหลาย ประสบความส าเร็จต่างๆ เป็นการสร้างศักยภาพได้มากที่สุด เป็นศักดิ์ศรีที่น่ายินดี ของสาธารณสุข    
สุราษฎร์ธานีทั้งหมด 

ในเขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับคัดเลือกให้จัดการเรื่องข้อมูลทั้งหมดและระบบเทคโนโลยี 
ระบบการแพทย์สาธารณสุข ได้จัดท าเรื่องราวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ รพ.เกาะสมุย รพ.เกาะพะงัน มีต้นแบบ
เรื่องราวโดยเฉพาะ Smart Hospital ของ รพ.เกาะพะงัน สามารถด าเนินการได้ ทั้งประเทศมีการติดตามในทุก
พ้ืนที่  ทั้งกระบวนการจัดการ ความเชื่อมโยง ประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ต่อประชาชนจริง เกิดขึ้ นจริงใน รพ.เกาะ
พะงัน จึงเป็นต้นแบบ ในเขตสุขภาพท่ี 11   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอจากผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ/ศูนย์วิชาการต่างๆ/โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/กลุ่มงาน 
๔.๑ ผู้บริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
ประธาน 

1. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ในด้านสุขภาพ ที่ด าเนินการแล้ว ถอดบทเรียนและ
แนวทางท่ีชัดเจน การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ หลักสูตร 2 วัน 1 คืน เสริมให้ อสม.เป็นนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน เสริมศักยภาพผ่านทางสาธารณสุขอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอสามารถเขียนโครงการด าเนินการใช้
งบประมาณใน CUP  สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอเป็นพี่เลี้ยง อสม.ในการเสริมให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 

2. การตรวจสุขภาพ อสม.ที่สั่งการมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ได้วางแนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพ อสม.ไว้  
3. วันที่ 17 ม.ค. 66 เปิดตวัโครงการคนสุราษฎร์ธานีสามารถท า CPR ได้ โดยสอดคล้องกับโครงการลด

อัตราป่วยตายโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจและหลอดเลือด ตั้งเป้าหมาย 1 หมื่นคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแต่ละ
พ้ืนที่กระจายไป หลังจากนั้นมีโครงการของสาธารณสุขอ าเภอในพ้ืนที่ขับเคลื่อนแต่ละอ าเภอ 

4. การจัดการตามข้อระเบียบ  การโอนเงินในการถ่ายโอน รพ.สต. สอน.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
แต่ละ CUP มีหลักเกณฑ์ข้อตกลงต่างๆ ระเบียบการโอนเงินบางอย่างที่จะโอนจากเงินบ ารุงของกระทรวง
สาธารณสุข ยังเงินบ ารุงกระทรวงมหาดไทย คงต้องรอแนวทางท่ีชัดเจนอีกครั้ง บางพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว  ส่วนที่โอน
แล้วให้นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รวบรวมในส่วนที่โอนไปแล้ว และหาวิธีแก้ข้อระเบียบต่อไป ส่วน
ที่ยังไม่ได้โอน รอระเบียบที่ถูกต้องชัดเจนก่อน การใช้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์ ผิดประเภท ที่ยังไม่มี    ระเบียบรองรับ 
จะต้องคืนเงิน 

ส่วนที่โอนไปได้ กรณีการส่งผู้ป่วย และตามจ่ายค่ารักษาพยาบาล ยังไม่สามารถโอนเงินไปได้  ต้องศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง  

เงิน PP การจัดการทาง สปสช.จะน าเงินเข้าแม่ข่าย ประมาณต้นปี 2566 ซึ่งต้องมีข้อระเบียบ                
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องในการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ  

จากการสะท้อนปัญหา พบว่า บางพ้ืนที่มีปัญหาการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเร่งด่วน ให้หารอื
ใน CUP วางระบบการบริการประชาชน CUP ต้องปฏิบัติ ตามข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง การโอนเงินการจัดการต่างๆ 
ต้องมีระเบียบทางการเงินที่เก่ียวข้อง ระเบียบเงินบ ารุง กระทรวงสาธารณสุข ระเบียบว่าด้วยเงินUC  ระเบียบ
ประกันสังคม  

กรณีแจ้งหนังสือเรื่องลูกจ้างและลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสงค์จะถ่ายโอนแล้ว 
แต่ยังไม่ลาออก ต้องท าให้ถูกต้องตามระเบียบ และได้ท าหนังสือยกเลิกสัญญาลูกจ้างและลูกจ้างชั่วคราว  

7/พนักงาน... 
 
 
 
  



 
๑๒ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้งจังหวัด วันที่ 2 ต.ค.65  เหตุคือสิ้นสุดภารกิจถ่ายโอน เพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อน 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
๔.๒ ศูนย์วิชาการ 
ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 

ขอบคุณสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลดอนสัก และพุนพิน ที่ร่วมเยียวยาดูแลผู้ป่วยที่กลับไปรักษา 
ตัวแทนผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 11.3 สุราษฎร์ธานี   

ด้วยกองโรคติดต่อน าโดยแมลง สอบถามข้อมูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค DHF ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี 6๖ ซึ่งจัดท าท าเนียบผู้เกี่ยวข้องทุกปี  
ประธาน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค DHF ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี แพทย์หญิงจินตนา ศรีสมปอง นายแพทย์
ช านาญการพิเศษ รพ.สุราษฎร์ธานี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.3 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 ส าหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมากมาย ต้องเตรียมการส าหรับเมื่อเกิดเหตุ
ในภาวะฉุกเฉิน จะต้องเร่งด าเนินการให้ทัน ทั้งกรณีเจ็บป่วย ทาง รพ.สุราษฎร์ธานี มีการปรับรูปแบบ เตรียมให้มี
บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถโทรประสานงาน การส่งต่อ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สาธารณสุขอ าเภอพนม 
 1. อสม.นักจัดการสุขภาพ ขอบคุณทางอ าเภอคีรีรัฐนิคม ได้ถอดบทเรียนให้ได้เ รียนรู้ และการตรวจ
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นแนวทางจังหวัด 

2. ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฯ สมัครสาธารณสุขอ าเภอ 15-16 คน คัดเลือก 4 คน ท าให้ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอว่าง  จากการหารือในกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอเสนอให้จังหวัดคัดเลือกผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
หลังการโยกย้ายสาธารณสุขอ าเภอ และให้จังหวัดประกาศรับสมัครคัดเลือกต าแหน่งนั้นๆ  
สาธารณสุขอ าเภอพนม 

งบค่าเสื่อม กรณีอยู่ระหว่างการถ่ายโอน หากผู้รับเหมาเสียชีวิต งบประมาณคืนกลับยังส านักงานเขตฯ 
ทางจังหวัดฯ จะติดตามต่อไป  

อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน บางอ าเภอท าโครงการแล้ว 3 วัน 2 คืน  หลักสูตรเน้นการวิเคราะห์ปัญหา
และจัดท าโครงการ อสม.หมู่บ้านละ 12คน ตามบริบทของพ้ืนที่คาดว่าจะครอบคลุม อสม.100% ต่อไป 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

โอกาสเลื่อนเป็นสาธารณสุขอ าเภอ  ส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ เป็นองค์ประกอบ
หนึ่ง ไม่เป็นประเด็นการพิจารณาแต่งตั้งสาธารณสุขอ าเภอ 

งบประมาณกับการถ่ายโอนกรณีถ่ายโอน รพ.สต. สอน. ไปสังกัด อบจ.  ส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ส่งคืน
ทั้งหมด มีการบริหารจัดการแต่ละวง ทั้งส่วน 70 % เครือข่าย 20 % ระดับจังหวัด 10 % ระดับเขต 
กลับมาพิจารณาใหม่  หาก รพ.สต.ถ่ายโอนไป อบจ.ถือว่าสังกัดนอกกระทรวงสาธารณสุข งบค่าเสื่อมไม่สามารถ
จัดสรรให้ได ้

            8/ประธาน... 

 

 

 



 
๑๓ 

ประธาน 
เห็นด้วยในกระบวนการสรรหาผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ การมีส่วนร่วมท าหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ

ตามกรอบอ านาจหน้าที่ เพ่ือการบริหารจัดการ 
ขอบคุณทีมสาธารณสุขอ าเภอพนม อ าเภอคีรีรัฐนิคม ในการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเป็นนัก

จัดการสุขภาพชุมชน  โดยใช้เครื่องมือของสาธารณสุขอ าเภอ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพ 
หลังจากนี้การขับเคลื่อนทั้งหมด ฝาก สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ  

ส าหรับโครงการต่างๆ ที่เป็นภารงานในการด าเนินการ หากในส่วนของเทศบาลเสนอผ่านนายอ าเภอ  
ส่วนของ อบจ. ผ่านทาง สสจ. ประสานงานให้มีส่วนร่วม  หน่วยงานหลักคือ สาธารณสุขอ าเภอ ต่อยอดจาก พชอ. 
โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอ โดยใช้องค์ความรู้ คานงัดในการขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ District Health System (DHS) เครื่องมือที่ดีที่สุด คือ พชอ. 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
5.1 แนวปฏิบัติการส่งผู้ต้องสงสัยตรวจปัสสาวะโรงพยาบาล 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
          แนวทางปฏิบัติของส่วนกลาง ในการส่งผู้ต้องสงสัยตรวจปัสสาวะโรงพยาบาล  โดย  
ตรวจขั้น ๑ จากพนักงานปกครองหรือต ารวจ โดยจัดสรรชุดตรวจเองหรือขอสนับสนุนจาก ปปส. เพิ่มเติม 
ตรวจขั้น 2 การตรวจระหว่างบ าบัด/ติดตาม โดยงบประมาณ ของ กบรส. 
ตรวจขั้น 3 การตรวจยืนยัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในส่วนกลางหรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต         
มีงบประมาณรองรับจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโควตาอยู่แล้ว 

แนวทางปฏิบัติของพ้ืนที่ ในการส่งผู้ต้องสงสัยตรวจปัสสาวะโรงพยาบาล โดย 
ตรวจขั้น 1 จากพนักงานปกครอง หรือต ารวจ ได้รับชุดตรวจ จาก ศอ.ปส.จ. บางแห่ง อบจ./อปท. จัดซื้อ 
ตรวจขั้น 2 การตรวจระหว่างบ าบัด/ติดตาม  ทางโรงพยาบาลจัดซื้อ (งบจัดสรร) ซึ่งบางแห่ง อบจ./อปท. จัดซื้อ
สนับสนุนให้ 
ตรวจขั้น 3 การตรวจยืนยัน(กรณีผลปัสสาวะบวก)  แยกเป็น 2 กรณี 
       1. ต ารวจ ต้องการตรวจยืนยัน เพ่ือท าคดี ต ารวจจ่าย 

2. ผู้ต้องสงสัย ต้องการตรวจยืนยันผลตรวจโรงพยาบาล/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ(กรณีผลบวก จาก
ต ารวจและโรงพยาบาล) ผู้ต้องสงสัยจ่าย ยกเว้น กรณีต้องการบ าบัด ไม่ต้องจ่าย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
          ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 
ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๗ น.  
นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๖ 
(ลงชื่อ)      สุรศักดิ์  รัตนเกียรติขจร           (ลงชื่อ)           ศรุตยา  สุทธิรักษ์      

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

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



ค ำกล่ำวรำยงำน 
พิธีประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ภำยใต้แนวคิด “สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต 
(Together Against Corruption)” 
ในวันอังคำรที่ 31 มกรำคม 2566 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
............................................................................. 

โดย นายบรรเจิดศักดิ์ ไกรสุวรรณ 
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

เรียน ท่ำนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (นำยแพทย์จิรชำติ เรืองวัชรินทร์) 

  กราบเรียนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่จะร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับการทุจริต  คอรัปชันและ
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอดรับกับเจตจํานง
ของรัฐบาล ที่ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติเพ่ือต้องการให้คนไทย 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้ความทุจริต มุ่งสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ควบคู่กับการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนัก สร้างค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต และน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 

  มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ            ให้
สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม ที่ระบุว่าให้ทุก
หน่วยงานต้องดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. กําหนดเป็นประจําทุกปี ต้องผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 92 
และได้กําหนดประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ว่าผู้บริหารสูงสุดจะต้องแสดงเจตจํานงสุจริต และคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และ
บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกคน ขอกราบเรียนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติ 
กล่าวประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายใต้แนวคิด 
“สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption)” ขอกราบ
เรียนเชิญครับ 

 

 

 
 



ค ำกล่ำวประกำศเจตนำรมณ์ 
พิธีประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ภำยใต้แนวคิด “สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต 
(Together Against Corruption)” 
ในวันอังคำรที่ 31 มกรำคม 2566 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
............................................................................. 

โดย นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ 
                                                                                นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เรียน ท่านผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ท่านผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ที่ได้มา
รวมกันอยู่ ณ ที่นี้ ทุกท่านล้วนมีจิตมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน และมีความยินดี  ที่จะประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2566 ในโอกาสนี้ผมขอกล่าว    
คําประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารสูงสุดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภายใต้แนวคิด "สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption)" 
ประจําปี พ.ศ. 2566 ณ บัดนี้ 
















