
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 6/2562 

วันที่  25  มิถุนายน  2562 
ณ ห้องประชมุนครี  สาํนกังานสาธารณสขุจังหวัดสตลู 

------------------------------------------------------- 
รายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม 
๑. นพ.สมบัติ     ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล                  ประธาน  
2. นางสาววันทนา  ไทรงาม  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสตูล   
3. นายณรงค์  ลือขจร   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
4. นายวิริยะ  สงเกื้อ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
5. นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล  แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  
6. นายสิทธิชัย  ทวีผล            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล       
7. นางปวีณา  เหมรา            แทนหวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
8. น.ส.วันทิพย์  อุทยางกูร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
9. นางจําดี  ศิริสมันวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
10.นายมะรอฟี  เจ๊ะสือแม  แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคฯ 
11.นางสุขมาลย์  พัฒนศริ ิ  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
12.นายวรายุส  วรรณวิไล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ      
13.นางฉตัรพิไล   เจียระไน  หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งเสริมสุขภาพฯ  
14 นางทัศนาวดี  สุขเสนีย์  แทนรก. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
15. นส.สกาวพรรณ  ตันสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมฯ     
16. นส.จินดา  เสนาพล      แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนโดน 
18. นางกิรณา  นองมณี    แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลละงู  
19. นพ.พันธ์ุเชษฐ์  บุญช่วย  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าแพ 
20. นพ.ธนวัฒน์  สุวัฒนกุล  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุ่งหว้า       
21. พญ.นันทกิานต์  อุบล            ผู้อํานวยการโรงพยาบาลควนกาหลง 
22. ทพ.พงศ์ภพ  วิเศษสิงห์  แทนรก. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะนัง 
23. นายพิทักษ์  หวังชัย   แทนสาธารณสขุอําเภอเมือง 
๒4. นายอาวุธ  โพธ์ิแก้ว                สาธารณสุขอําเภอควนโดน 
25.นายจักรพันธ์ุ ตันติโรจนกุล  สาธารณสุขอําเภอควนกาหลง  
25.นายศักดา  รอเกตุ   แทน สาธารณสุขอําเภอท่าแพ 
26. นายเสรี  พงศ์นฤเดช            สาธารณสุขอําเภอละงู 
27. นายภูรณ โต๊ะประดู่  สาธารณสุขอําเภอมะนัง 
28. นายสมชาย  เรืองแก้ว                    สาธารณสุขอําเภอทุ่งหว้า 
29. นายเอกพล     เหมรา  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ                    เลขานุการ 
30. นายพีรพล สอนอําไพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นส.อัญคนาย์  พูลสวัสด์ิ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ      สสจ.สตูล 
2.นายอิบรอเหม  ขาวเซาะ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สสจ.สตูล  
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม  
1. นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์  ติดราชการ 
2. นพ.สุพล  เจริญวิกกัย   ติดราชการ 
3. พญ.อมรรัตน์  มุขวัลย์   ติดราชการ 
3. นายภูวนาท  ภัทราภินนันท์  ติดราชการ 
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4. นายอนวัช  ประทีปอนันต์  ติดราชการ 
5. นางโสภิดา  ต้ังวรางกูร   ติดราชการ 
6. นางพวงษา  วิลาสินี   ติดราชการ 
7. นายประพันธ์  ด้วยกาแด  ติดราชการ 
 

เปิดการประชุม     เวลา  13.30 น. 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม   
 ๑. พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
       2. มอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นปี 2562 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล    -หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม หน่วยงาน
คุณธรรม ปี 2562 ระดับจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลสตูล   

- คนดีศรีสาธารณสุข ปี 2562 ประเภทข้าราชการ ได้แก่  
นพ.วิโรจน์ โยมเมือง  นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ รพ.สตูล 

- รางวัลชมเชย อันดับที่ 1  ได้แก่ 
นางศุภร  ถิ่นแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  รพ.ควนกาหลง 

- ประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างช่ัวคราว  ได้แก่ 
นายสุรศักด์ิ  ยีมัดซา ผู้ช่วยเหลือคนไข้  รพ.สตูล 

ประธาน    - ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วย  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล มีหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดย้ายมารับตําแหน่งใหม่ คือ จัดหางานจังหวัดสตูลและปลัดกระทรวงแรงงานฯ จะ
เดินทางมายังจังหวัดสตูลในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพ่ือร่วมพิธีย้ายที่ทําการสํานักงานจัดหางานที่อําเภอ
ละงูมอบท่าน สสอ.ละงูไปร่วมด้วย อีกท่านที่ย้ายมาใหม่ คือ พัฒนาการจังหวัดสตูล ย้ายมาจากส่วนกลาง 
 1.2 ในเดือนกรกฎาคม น้ี มีวันสําคัญที่ต้องจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวัน
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  จะมีหนังสือจากสํานักงานจังหวัด
แจ้งว่าจะให้จัดกิจกรรมอะไรบ้างในห้วงเวลาดังกล่าว   วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันประสูติ
ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิ พอ.สว. จะมีกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรท่ีวัดราษฎรประดิษฐาราม ตําบลทุ่งนุ้ย ช่วงบ่ายมีออกหน่ายแพทย์ พอ.สว. ที่มัสยิดบ้านปาหนัน 
ตําบลทุ่งนุ้ย 
 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่าฯ จะมีพิธีทําบุญที่วัดทุ่ง
ทะนาน อําเภอทุ่งหว้า และช่วงบ่าย ออกหน่วยพอ.สว.ที่ รร.บ้านทุ่งบุหลัง ตําบลทุ่งบุหลัง อําเภอทุ่งหว้า 
 - วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะมีพิธีทําบุญ เวลา 17.00 น. ณ วันชนาธิปเฉลิม   ผู้ร่วมพิธีสวมชุด
ขาว 
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 1.3 ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอบคุณหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มโรฮิงญา 
 1.4 ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสลากกาชาดในปีน้ี กาชาดได้เงิน 4 ล้าน
บาทเศษจากนาวากาชาด สลากกาชาด และผู้บริจาคซ่ึงจะได้นําส่งสภากาชาดต่อไป ผู้โชคดีให้ไปรับรางวัล
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ในเวลาราชการ 
 1.5 เรื่องจิตอาสา นอกจากเร่ืองการแต่งกาย การสวมหมวกและผ้าพันคอที่ต้องทําให้ถูกต้อง
แล้ว ยังมีเรื่องที่จะต้องกําชับให้ระมัดระวังในการแสดงท่าทาง/การแสดงออกต่าง ๆ  โดยมี 6 ท่าที่ต้องห้าม
เมื่อสวมชุดจิตอาสา ดังน้ี 
  1. การยืนกุมมือ 
  2. การยืนแกว่งแขน/มือไขว้หลัง 
  3. มือกอดอก 
  4. ยืนล้วงกระเป๋า 
  5. น่ังไขว่ห้าง 
  6. ยืนเท้าสะเอว 
 - พระบรมฉายาลักษณ์ให้ใช้ได้เฉพาะที่ได้รับพระบรมราชานุญาตเท่าน้ัน 
 - การรายงานการปฏิบัติโครงการจิตอาสา  3 กิจกรรมทุกหน่วยงานต้องรายงานทุกเดือน โดย
ต้องมีภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
   - ภาพประธานในพิธีคํานับ เปิดกรวย 
   - ภาพสัญลักษณ์ท่าการทําความดีด้วยหัวใจ 
   - ภาพก่อน ขณะทํา และหลังทํากิจกรรม หากกิจกรรมทําตอนช่วงเช้าให้รายงาน
ช่วงบ่าย หากทําช่วงบ่ายให้รายงานเช้าวันถัดไป 
ประธาน - แต่ละจังหวัดจะมีศูนย์อํานวยการจิตอาสาของจังหวัด ปัจจุบันจะใช้ช่ือโครงการ “จิตอาสา
904 วปร.” หากหน่วยงานใดจะทํากิจกรรม OD ขอให้เชิญวิทยากรจิตอาสาไปให้ความรู้ด้วย  โครงการของ
พระบรมวงศานุวงศ์จะต้องให้ความสําคัญและต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม    - รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
 3.1   การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 
   3.1.1  การดําเนินงาน พชอ./ PCC. / รพ.สต. ติดดาว 
ประธาน - วันน้ีนายอําเภอท่าแพ เป็นผู้นําเสนอในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ - ผลงานรอบ 9 เดือน ขอเน้นยํ้าเรื่อง การประเมินตนเองตาม UCCARE  และการ
เย่ียมเสริมพลัง ซึ่งแต่ละอําเภอต้องส่งผลการประเมินตนเอง 
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- PCC ในเดือน กรกฎาคม  ทางสสป.จะเปิดให้ขึ้นทะเบียน PCC ครั้งที่ 2/2562 ต้ังแต่วัน 
ที่  1 – 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งของจังหวัดสตูลจะเปิด 6 ทีมแต่ส่วนใหญ่จะเปิดในเดือน กันยายน และ
ธันวาคม จะมีทีมของท่าแพ ที่จะทันการลงทะเบียนในรอบน้ีเพียงแห่งเดียว 
ประธาน - เป็นไปได้หรือไม่ที่ปรับระยะเวลาให้ทันการขึ้นทะเบียนในครั้งน้ีทุกแห่ง เน่ืองจากจะมีผลกับ
การได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ ด้วย 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ - รพ.สต.ติดดาว ในช่วงน้ีอยู่ระหว่างการประเมิน The best 
ประธาน  - PCC ขนาดใหญ่ 2 แห่ง ที่รพ.สต.ปากนํ้า และรพ.สต.ย่านซื่อ ที่ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์ 
มีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ 
สสอ.ควนโดน - มีปัญหาแพทย์ประจําทีม รพ .สต .ย่านซื่อ จะย้ายไปละงู การลงทะเบียนจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ – จะต้องดําเนินการลงทะเบียน แต่จะมีสถานะเป็นศูนย์ คือ ขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้
ดําเนินการ 
สสอ.ควนโดน - ครุภัณฑ์อัลตร้าซาวด์  900,000 บาทเศษ อุปกรณ์ด้านการฟ้ืนฟูกายภาพ ยังขาด
อุปกรณ์เสริมบางส่วน จะต้องมีการประชุมเพ่ือบริหารจัดการในเรื่องน้ีต่อไป 
สสอ.ละงู - ในส่วนของ รพ.สต.ปากนํ้า ได้รับสนับสนุนครุภัณฑ์ 5 รายการ แต่ไม่มีเครื่องอัลตร้าซาวด์ 
เป็น PCC ที่เปิดร่วมกับรพ.สต.ละงู โดยมีรพ.สต.ละงู เป็น center  
ประธาน - จะเชิญ PCC ที่มีผลงานดีฯ มานําเสนอด้วยในโอกาสต่อไป 

- ขอให้งาน ICT เปลี่ยนข้อมูลประชากรเป็น Type 3 สําหรับผู้ที่มีช่ือในทะเบียนบ้านอยู่ที่อ่ืน  
ให้มาปรากฏเป็น Type 3 ของจังหวัดสตูลเพ่ือจะได้นํามาคิดเป็นเม็ดเงินสนับสนุนให้จังหวัดด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.2 การดําเนินงานควบคุมวัณโรค  (TB) 
ประธาน  - ผลงาน 6 เดือน Success rate ค่อนข้างดี แต่การค้นหารายใหม่ค่อนข้างน้อย มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง 
รพ.ทุ่งหว้า - ของอําเภอทุ่งหว้า มีแผนการออกคัดกรองในช่วงเดือน กรกฎาคม ได้เริ่มคัดกรองเป็น
บางส่วนแล้ว จะสิ้นสุด 31 กรกฎาคม น้ี 
ประธาน  -ขอให้คัดกรองให้ดี หากคัดกรองแล้วไม่พบไม่เป็นไร แต่หากคัดกรองไม่ครบถ้วน อาจจะมี
ปัญหาและโดนตําหนิได้ 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.3 การดําเนินงาน HR Transformation 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    -  เรื่องบําเหน็จดํารงชีพ จากบําเหน็จตกทอด 30 เท่า แบ่งเป็นบําเหน็จดํารงชีพ 
15 เท่า และใน 15 เท่าน้ัน อายุไม่เกิน 65 ปีเบิกได้ไม่เกิน 200,00 บาท หากอายุ 65 ปี ไม่เกิน 70 ปี เงิน
บําเหน็จดํารงชีพยังมีอยู่ สามารถเบิกได้อีกไม่เกิน 200,000 บาท รวมครั้งแรกไม่เกิน 400,000 บาท และ
หากอายุ 70 ปีแต่มีบําเหน็จดํารงชีพเหลือ สามารถเบิกได้อีก 100,000 บาทรวมทั้งหมดเบิกได้ไม่เกิน 
500,000 บาท ส่วนที่เหลือจะนําไปสมทบกับอีก 15 เท่าที่เหลือ 

- มีข้อแนะนําเก่ียวกับข้อกฎหมายสําหรับข้าราชการบํานาญเรื่อง ทรัพย์สินซึ่งสามารถโอนให้ 
ลูกหลานได้ทั้งหมด แต่ประเด็นสําคัญคือ หากทรัพย์สินที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ ให้เขียนระบุว่าต้องให้ได้รับ
ประโยชน์จากส่วนน้ันจนกว่าจะเสียชีวิต 
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จบส.8        - กรณีการทําฌาปนกิจของกระทรวง  ซึ่งได้ทําต้ังแต่เริ่มรับราชการ  ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุง
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล - สามารถเปล่ียนแปลงข้อมูลใหม่โดยจะยกเลิกฉบับเดิมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่ม
ทรัพยากรบุคคล 
 

ประธาน  - อีกภารกิจของกลุ่มทรัพยากรบุคคล ที่ต้องทําคือ การคัดสรรพัฒนารักษาไว้และใช้ประโยชน์
จากบุคลากร  ได้ขอให้ทางเขตสุขภาพที่ 12 จัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น 
พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เกาะหลีเป๊ะให้สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้ เป็นต้น ขอให้กลุ่มทรัพยากรบุคคล 
ประสานกับเขตฯ  เพ่ือดําเนินงานเร่ืองการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ เหล่าน้ีด้วย 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล - เรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะมีค่าลงทะเบียนค่อนข้างสูง ฝ่าย
จะพิจารณาตามบทบาทหน้าที่และความจําเป็นของหน่วยบริการ  และจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ รพช. ทุกแห่ง
ทราบต่อไป 
สนสอ.ละงู  - ขอเรียนสอบถาม เรื่อง การจัดสรรเครื่องราชย์ฯ ขั้นตํ่ากว่าสายสะพายจากหนังสือของกอง
บริหารบุคคล ลงวันที่ 17  มิ.ย. 2562 ไม่ทราบว่าจังหวัดได้รับหนังสือแล้วหรือไม่ และจะแนวทางปฏิบัติ
อย่างไร เน่ืองจากจะมีกําหนดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม น้ี 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล - จะทําหนังสือไปยังทุกหน่วยบริการ เพ่ือสอบถามครอบความต้องการของเจ้าหน้าที่
ที่จะขอรับเคร่ืองราชย์ฯต่อไป 
ประธาน  - ขอให้เร่งรัดดําเนินการภายในกําหนดด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.4.   การดําเนินงาน RDU  
กลุ่มงานคุ้มครองฯ - ขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงาน RDU ของแต่ละรพ.บันทึกข้อมูลด้วย เน่ืองจากล่าสุดมี
เพียง รพ.ละงู แห่งเดียวที่บันทึกข้อมูลเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา 
ประธาน - ขอให้ขยายเรื่อ smart use  ในยาอ่ืน ๆ ที่มีราคาสูงและใช้บ่อยในจังหวัดด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.1.5    IT Transformation 
ประธาน - เรื่อง App PCC ได้ดําเนินการถึงไหนแล้ว 
งาน ICT  - ขณะนี้นําร่องที่จังหวัดตรัง แต่ยังไม่ประเมินผล คาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี จึง
จะนํามาทดลองใช้ได้ 
ประธาน  - ขอให้งาน ICT คืนข้อมูลภาวะสุขภาพโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไปให้สถาน
บริการเพ่ือจะได้วิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขต่อไป 
งาน ICT  - เรื่องเบาหวานมีการปรับเกณฑ์ตัวช้ีวัด อาจทําให้ผลงานการควบคุมนํ้าตาลของผู้ป่วยลด
ตํ่าลง ขอฝากผู้บริหารได้ช่วยดูแลในเรื่องน้ีด้วย 
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 3.2  การดําเนินงานการเงินการคลัง 
    - 
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 3.3  ติดตามความก้าวหน้างบดําเนินงาน/งบลงทุน 
งานการเงิน  - สรุปการเบิกจ่ายหน่วยงานย่อย ณ 24 มิ.ย. 2562 
 สสอ.เมือง  เบิกจ่ายได้  52.79% 
 สสอ.ละงู   เบิกจ่ายได้  43.18% 
 สสอ.ควนกาหลง  เบิกจ่ายได้  52.22% 
 สสอ.ควนโดน  เบิกจ่ายได้  52.94% 
 สสอ.ทุ่งหว้า  เบิกจ่ายได้  18.84% 
 สสอ.ท่าแพ  เบิกจ่ายได้  56.31% 
 สสอ.มะนัง  เบิกจ่ายได้  63.77% 
    ภาพรวมทั้งจังหวัดเบิกจ่ายได้  48.57% 
สสอ.ทุ่งหว้า - ช่วงน้ีอยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารเพ่ือรองเบิก ภายในกรกฎาคม น้ี 
กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ - การบริหารจัดการงบประมาณของกระทรวง หากที่ใดสามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว 
ได้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายสูง กระทรวงจะจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมมาให้ แต่หากใช้จ่ายได้น้อย เช่น งบ
ผลผลิตชายแดนใต้ และงบผลผลิตของสป.จะต้องถูกตัดงบประมาณในปีต่อไป จึงขอให้ผู้บริหารได้ช่วยเร่งรัด
การเบิกจ่ายด้วย ซึ่งในจังหวัดที่สามารถเบิกจ่ายได้มาก จะมีวิธีการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจะให้
โรงพยาบาลเป็นผู้ใช้งบประมาณ และให้โรงพยาบาลสนับสนุนเป็นเงินบํารุงให้รพ.สต. ใน CPU เป็นต้น 
จสบ.8 - ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การคืนเงินยืมค่อนข้างล่าช้า ซึ่งอาจจะมีปัญหาในอนาคต 
ขอให้ทุกแห่งให้ความสําคัญด้วย  
ประธาน - ขอให้ ผอ.รพ. และสสอ. ได้หารือกันเพ่ือดําเนินการในเรื่องน้ีด้วย 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งบลงทุนเบิกจ่ายได้ประมาณ 17.51% ซึ่งค่อนข้างน้อย ซึ่งมีปัจจัยจากเงินงวด
ที่มาไม่พร้อมกัน การทําสัญญาล่าช้า เน่ืองจากปัญหาการส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้า รายการใหญ่ ๆ ของรพ.ท่าแพ 
ประมาณ 10 ล้านบาท มีปัญหาเรื่อง แบบท่ีมาแบบฐานแผ่แต่ผลทดสอบดินเป็นเข็ม ซึ่งราคาจะเพ่ิมขึ้นจึง
ต้องมีการแก้ไขสัญญาและปรับวงเงิน และที่ยังล่าช้าอยู่คือ อาคารพัสดุของรพ.ควนโดน เน่ืองจากพ้ืนที่ส่ง
มอบไม่ได้อยู่ช่วงหน่ึง เพราะต้องมีการย้ายเสาไฟฟ้า ในส่วนของ รพ.สต.ตันหยงกลิง กปรส.แจ้งว่า สํานัก
งบประมาณตอบหนังสือมาแล้วว่าไม่มีงบประมาณให้ จะต้องหางบเหลือจ่ายของกระทรวงเอง  ซึ่งได้แจ้งให้ 
กปรส.ทราบแล้วว่าสามารถดําเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณมา 
ประธาน - การของบลงทุน อาจจะต้องพิจารณาดูแบบที่จะทําด้วย  ให้สมประโยชน์ตามความจําเป็น
และความเหมาะสมกับงบประมาณ เพ่ือประหยัดวงเงินของเขตและของจังหวัด 
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 ติดตามการดําเนินงาน ITA 
กลุ่มงานนิติการ   -  ผลการดําเนินงาน ITA ไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 61 – มี.ค.62) ขอช่ืนชมสสอ.มะนัง ที่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 100 และในวันที่ 1 กรกฎาคม จะต้องรายงานผลการดําเนินงานของไตรมาส 3 ซึ่งต้องผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 (ผ่าน 23 ข้อใน 26 ข้อ ED)  ขอให้ทุกแห่งเตรียมการและเร่งรัดด้วย 

-ศูนย์ปราบปรามทุจริต ได้โอนเงิน 4,000 บาท เพ่ือดําเนินงาน ITA ให้สสอ. และขอให้ 
เร่งรัดการใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 15 กรกฎาคม 2562 
ประธาน - มีข้อมูลหรือไม่ว่าตัวช้ีวัดใดที่ส่วนใหญ่ไม่ผา่นหรือผ่านน้อย 
กลุ่มงานนิติการ   -  ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านข้อที่ 18 – 26 เก่ียวกับการจัดประชุมอบรมความโปร่งใส/การ
ทุจริต คาดว่าในไตรมาส 3 จะผ่านหลายแห่ง 
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ประธาน - หน่วยงานใดที่ยังไม่ผ่าน ให้ดูตัวอย่างจากสสอ.มะนัง 
สสอ.ท่าแพ - ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเร่ืองรายละเอียดของกิจกรรมที่จะต้องจัดทําเอกสารค่อนข้างมาก 
ประธาน - ให้ รพ.สตูล และสสอ.มะนัง ส่งไฟล์ตัวอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ดูเป็นตัวอย่าง และจะ
ติดตามผ่านทางกลุ่มไลน์อย่างต่อเน่ือง 
มติที่ประชุม  - รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1  การพัฒนา สอน.นิคมพัฒนาฯ 
สอน.นิคมพัฒนาฯ   - การพัฒนา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯจะมีแนวทางอยู่ 3 ประเด็น คือ สวย เก่ง ดี 

- สวย สภาพภูมิทัศน์ภายนอก/ภายใน Green and Clean  5 ส. IC 
- เก่ง คลินิกบริการต่าง ๆ การพัฒนา Web site และฐานข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย 
- ดี องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ผลงาน R2R CQI คลินิกผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเร้ือรัง คุ้มครอง- 

ผู้บริโภค  จิตปัญญา 
- แผนที่นําเสนอ จะนําเสนอตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อ  ของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระ 

เกียรติ ดังน้ี 
-ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสืบสานพระราชปณิธานและเผยแผ่พระเกียรติคุณสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ จํานวน 4 โครงการงบประมาณรวม 1,230,000  บาท 
  -ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพภูมิทัศน์ จํานวน 4 โครงการ 
งบประมาณรวม 2,503,700 บาท 
  -ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพระบบบริการผสมผสาน และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขาภาพ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 1,050,000  บาท 
  -ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
100,000 บาท 
  -ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศด้านสุขภาพ จํานวน 1 
โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท 
  รวมทั้ งสิ้น  5  ยุทธศาสตร์ 14 โครงการ งบประมาณ  4,983,700 บาท (ตาม
รายละเอียดที่แนบ) 
ประธาน - ขอให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้เข้าไปช่วยดูแลในแต่ละโครงการท่ีเก่ียวข้อง การก่อสร้างต้องมีผัง
บริเวณชัดเจน 
จสบ.8  - จากโครงการที่นําเสนอ จะมีโครงการที่เก่ียวกับสิ่งก่อสร้างขอให้ดู  Master plan และผัง
โครงสร้าง ต้องได้การรับรองจากกองแบบก่อน และขอเสนอให้ส่งสอน.นิคมพัฒนาเข้าประกวดองค์กร
คุณธรรมในปีน้ีด้วย 
ประธาน - ให้ตรวจสอบดูว่า สามารถส่งสอน.นิคมพัฒนาเข้าร่วมประกวดได้หรือไม่ 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย - กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ได้โควตาอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฯได้พิจารณาจัดสรรให้ 
สอน.นิคมฯ 1 คน อบรมวันที่ 4 ก.ค. – ส.ค. 2562 ได้แจ้งแพทย์แผนไทยของสอน.นิคมพัฒนาได้ทราบ
และเข้าอบรมต่อไป 
ผชช.ส.  - ขอช่ืนชม สอน.นิคมพัฒนา ที่สามารถระดมทรัพยากรจากเครือข่ายหลาย ๆ แหล่ง แต่
หากจะดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติ อาจมีปัญหาเน่ืองจากข้อจํากัดของบประมาณ จึงขอเสนอแนะ
ว่า ควรจะมีจุดเน้นในเรื่อง สวย เก่ง ดี ว่าจะเน้นสัดส่วนอย่างไร ตามความเหมาะสมของงบประมาณ 
 



 ๘ 
 
ประธาน - ให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องช่วยดูแลในแต่ละโครงการ และให้สอน.นิคมพัฒนารวบรวมแผน
ต้นฉบับ และผังบริเวณต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่าง ๆ  
6.1 เรื่องจาก รพท/รพช  

รพ.ท่าแพ - เรื่องค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยอุบัติ – ฉุกเฉินภายในจังหวัดสตูล ที่แต่ละรพ.ได้ตก
ลงกัน และจนถึงปัจจุบันยังมียอดเงินที่ยังค้างจ่ายอยู่ประมาณ 520,000 บาท ซึ่งในแต่ละ รพช.ก็จะมียอด
หน้ีค้างกันไปมา และไม่มีการจ่ายหน้ีกันมาหลายปี ซึ่งจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายหรือการ
เรียกเก็บลูกหน้ีต่าง ๆ จึงขอให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพในการติดตาม ดูแลการจ่ายหน้ีส่วนน้ีของแต่ละ รพ.ด้วย
งานการเงิน - ข้อมูลล่าสุด ได้หารือกับการเงินของรพ.สตูลแล้ว ได้รับทราบว่า ค่าเสื่อมยอดสุดท้ายที่
ทาง รพช.จ่ายให้รพ.สตูลน้ัน ทางรพ.สตูลจะจัดการเคลียร์ยอดเงินที่ค้างกับทาง รพช.ต่อไป ในวส่วนที่ค้าง
กันระหว่าง รพช. จะขอรับเรื่องไว้ ซึ่งทางกลุ่มงานประกันจะทําหนังสือให้ดําเนินการจัดการภาระหน้ี
ดังกล่าวระหว่าง รพช.ต่อไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

6.2  เรื่องจาก สสอ./รพ.สต. 
สสอ.ละงู - ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกําลังใจให้ รพ.สต.ทุ่งไหม้ ในการ
ประกวดสสอ./รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต ของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในวันที่  3 กรกฎาคม 2562 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายที่ สสอ.มะนังต้ังแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม - รับทราบ 

6.3  เรื่องจาก หน.กลุ่มงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมฯ - โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 ได้ออกให้บริการไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562  ที่อําเภอ
มะนัง ขอขอบคุณทีมจากคปสอ.มะนัง  ที่ได้เตรียมการและจัดบริการอย่างสมพระเกียรติ ภารกิจต่อไปใน
วันที่ 26 มิ.ย. 2562 จะมีการรับริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ณ ที่ว่าการอําเภอเมืองสตูล โดย
จะมีทีมพยาบาลจากรพ.สตูล และเหล่ากาชาดจังหวัด มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิตประมาณ 100 คน 
หากมีผู้สนใจจะบริจาคเพ่ิมเติม ก็ขอเรียนเชิญได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว 
กลุ่มงานควบคุมโรคฯ - วันที่ 26 มิ.ย. 2562 ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จะมีกิจกรรม
แสดงบนเวทีต่าง ๆ มีการประกวด To be Number One Got talent ประเภททีมและประเภทเด่ียว 
คัดเลือกเอา 4 ทีม  เป็นต้นแบบของจังหวัด แต่จะปีรางวัลเป็นขวัญและกําลังใจให้ทุกทีมที่เข้าร่วม การแต่ง
กายเสื้อเหลืองของรัชกาลที่ 10 หรือเสื้อสีเหลืองที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
ประธาน  - ขอฝากท่านสาธารณสุขอําเภอ เรื่อง ไข้เลือดออก ขอให้ทุกท่านดูเรื่องคุณภาพการ
ควบคุมโรคของแต่ละพ้ืนที่ให้ดีด้วย จังหวัดอาจจะลงไปสุ่มตรวจเป็นบางพื้นที่ การรณรงค์ต่าง ๆ ก็ขอให้
ดําเนินการในเชิงป้องกัน แต่เมื่อเกิดโรคต้องไปควบคุมอย่างมีคุณภาพด้วย 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 
 
 


