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รายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 12 ครั้งท่ี 5/2561 
วันท่ี 2 กรกฎาคม  2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา  
********************************* 

ผู้มาประชุม  
๑. นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ประธาน 

2. นพ.ยอร์น จริะนคร สาธารณสุขนิเทศก ์  
3. ภก.ประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
4. นางสุนันทา กาญจพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
5. นพ.อุทิศศักดิ์ หรริัตนกลุ ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
6. นพ.บรรเจิด สุขพิพฒัปานนท ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  
7. นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล  
8. นพ.สาธิต ทิมข า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
9. นพ.ชัยรัตน์ ล าโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
10. นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
11. พญ.จริวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง  
12. พญ.นิตยา ภูวนานนท์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา  
13. นพ.บรรเจิด นนทสูต ิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา  
14. นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร ์  
15. นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานี  
16. นางธิดา กาญจนสุวรรณ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสตูล  
17. นพ.ไชยสิทธ์ิ เทพชาตร ี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  
18. นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบตง  
19. นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ยะลา 
20. นพ.สถาพร  สินเจริญกิจ นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมปอ้งกัน) ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

นราธิวาส 
21. นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
22. นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
23. นพ.อินทร์ จันแดง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง 
24. น.ส.พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
25. นายทีปวัฒน์ มีแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
26. น.ส.วรรณดี ทองรักษ์ ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงขลา 
27. นายมาโนช คงแสน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

นราธิวาส 
28. นายประสิทธ์ิ ง๊ะสตูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 
29. นางอนงค์ ฉุ้นประดบั  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 
30. น.ส.ปภาวนันต์ สมนกึ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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31. นายสมบัติ พุ่มพัว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดพัทลงุ 
32. น.ส.พรชนก เกื้อก่อสุข เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปัตตานี 
33. นางกรจะณา  สัตยชิติ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
34. นายพฤทธ์ิ ไชยเหมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
35. น.ส.ภาวนา อ านวยตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
36. นายจิรวิทย์  มากมิง่จวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
37. นางเสาวณี วาสประสงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
38. น.ส.สุจิตรา ศิริวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
39. น.ส.สุกฤตา หนูเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
40. น.ส.ปราณี บัวศร ี นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที ่12 
41. น.ส.พนิดา สงวนลม นักวิชาการพัสดุ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
42. นางบุญทิพย์ สาสนัย นักวิชาการเงินและบญัชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
43. นายนราธิป จันทรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
44. นายธีรยศถ์  ทองศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
45. นายวุฒิชัย ว่องไว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
46. น.ส.วราภรณ์ เส็นสมมาตร นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
47. น.ส.สุภาพร เกิดทิพย ์ นักวิชาการเงินและบญัชี ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
48. นายชาคริต หมีดเส็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด

ชายแดนใต้ 
  
เริ่มประชุม เวลา 09.45 น. 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องจากประธาน 

- ผลการด าเนินงานโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี และผลการค้นหาผู้บริจาค
อวัยวะจากสมองตายและดวงตา ประจ าเดือน พ.ค. 61 

ผลการด าเนินงานเขตสุขภาพที่ 12 มีผลการปลูกถ่ายดวงตา จ านวน 3 ราย และยังไม่มีผลการ
บริจาคอวัยวะและดวงตา ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งรัดการด าเนินการของคณะท างานด้านการบริจาคอวัยวะ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 
- ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 6/2561  
ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการฯ 

- งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเขตสุขภาพที่ 12  
ยังมีรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จ านวน 2 รายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ส าหรับรายการปี

เดียวของจังหวัดพัทลุง จ านวน 4 รายการ ที่รายงานว่ามีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งรดัการลงข้อมลูในระบบ 
ส าหรับงบประมาณปี 2562 ขณะนี้ผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ 1 แล้ว จึงขอให้จังหวัดเตรียมเตรียม

32. น.ส.พรชนก/… 

การสาธารณสุข/… 

http://www.sasuk12.com/shdac/
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ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ส าหรับช้ีแจงในข้ันต่อไป  ขณะเดียวกันในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กองบริหาร   
การสาธารณสุขก าหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อช้ีแจงให้จังหวัดเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีก าหนดการส่งแผนการบริหารสญัญาภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ขอความร่วมมือให้
ทุกหน่วยงานเคร่งครัดในเรื่องนี้และเริ่มกระบวนการเกี่ยวกับงบลงทุนให้อย่างเร่งด่วน 
- ความก้าวหน้าในการคัดกรองวัณโรคส าหรับบุคลากรสาธารณสุข  

ขอให้ทุกหน่วยงานด าเนินการคัดกรองให้ได้ร้อยละ 100 
- การประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุขไทย ระหว่างวันที่ 18 – 

21 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองทองธานี  
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้จ านวน 5,000 คน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจ านวน 1,000 กว่าคน กระทรวงฯ 

ขอความร่วมมือให้ทุกเขตสุขภาพส่งผู้เข้าร่วมงาน จ านวนเขตละ 400 คน จ าแนกเป็นจังหวัดละ 60 คน โดย
ขอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดทุกท่านจัดสรรบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมงานตาม
จ านวนดังกล่าว 

1.2 เรื่องจากหน่วยงานอ่ืน 

- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น แจ้งสรุปผล
การประชุมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม
กระทรวงศึกษาธิการ (สน.) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขร่วมกัน มติที่ประชุม
ให้กระทรวงสาธารณสุขรว่มกับส านักงานสาธารณสขุจังหวัดและศูนย์ประสานงานและบรหิารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดอบรมด้านสุขภาวะอนามัยชุมชน โดยให้ครู กศน. เข้าไปร่วมปฏิบัติงาน
ร่วมกับ อสม. ในระดับพื้นที่ ต่อมามีการหารือแนวทางในการด าเนินงานจัดอบรมครู กศน. ด้านสุขภาวะ
อนามัย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)  
นายเรวัตน์ เพ็ชรสงฆ์ ผอ.ศปบ.จชต. ประเด็นส าคัญ คือ 

- ขอสนับสนุนหลักสูตรการอบรมครู กศน. ด้านสุขภาวะอนามัย 
- ขอสนับสนุนวิทยากรสุขภาพ เพื่อร่วมด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ครู กศน. 

 ภายหลังได้ประชุมหารือการจัดท าหลักสูตรอบรมครู กศน. ด้านสุขภาวะอนามัยชุมชนในวันที่ 26 
มถุินายน 2561 ณ ห้องประชุม ศบ.สต. โดยเชิญ ศปบ.จชต., พนส.ยะลา, สนง.กศน., ผู้รับผิดชอบงาน อสม. 
สสจ.จชต. ประเด็นส าคัญเพื่อวางหลักสูตรการอบรมครู กศน. ร่วมกันและออกแบบวิธีการจัดการโครงการ
ร่วมกัน ดังนี้ 

โครงการจัดอบรมครู กศน. ด้านสุขภาวะอนามัย วันที่ด าเนินการ : 16 -19 กรกฎาคม 2561 
(ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ) สถานที่ด าเนินการ : โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน ประกอบด้วย ครู กศน. ผบ.กศน. ผู้ประสานงานจังหวัด วิธีการอบรม : 
กระบวนการกลุ่ม แบ่งตามประเด็น โดย จนท.สธ. จาก สสจ. 5 จ. 

 
 ประเด็นเน้น/… 
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ประเด็นเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สธ. 

- เชิญ ผตร. ร่วมพิธีเปิดและร่วมอภิปรายแนวทางการด าเนินงานร่วมกับ กศน. และ สธ. 
- เชิญ นพ.สสจ. ในพื้นที่ 5 จชต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
- เชิญ สสอ. ในพื้นที่ 5 จชต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมประชุม 
- ขอให้ทุกจังหวัดมอบหมายให้ จนท.สธ. จาก สสจ. 5 จชต. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม  

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการทั้งหมดใช้งบประมาณจาก ศปบ.จชต โดยมีร่าง ก าหนดการ
และตารางการแบ่งภาระงานตามที่ได้มีการประชุมหารือกันไว้รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 5/2561วันที่ 28 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส
จัดโดยคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุม พร้อม
ด้วยคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้น าศาสนา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนหน่วยงานการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคประชาชน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาวะ จชต. และรับทราบ
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานจากการประชุมที่ผ่านมา 

ภายหลังจากการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าหารือนายประเวศ หมีดเส็น ผช.ผตร. โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

ประเด็นส าคัญ คือ 
ทาง สช. จะด าเนินการจัดท าหลกัสูตรด้านพฤติกรรมสุขภาพ (การกินที่ถูกสุขลักษณะ การรักษาความ

สะอาด ฯลฯ) ของเด็กนักเรียน ให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพขณะอยู่ในสถานศึกษาให้เป็นไปในแบบเดียวกับขณะ
อยู่ที่บ้าน (พฤติกรรมที่ถูกต้อง) การด าเนินการในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการจัดเวทีให้มีการ
พูดคุยร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สช. 

สรุป สิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 -เชิญ ผตร. ร่วมพิธีเปิดและร่วมอภิปรายแนวทางการด าเนินงานร่วมกับ กศน. และ สธ. 
- เชิญ นพ.สสจ.ในพื้นที่ 5 จชต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
- เชิญ สสอ. ในพื้นที่5จชต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมประชุม 
- ขอให้ทุกจังหวัดมอบหมายให้ จนท.สธ. จาก สสจ. 5 จชต. ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม 
- เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดท าหลักสูตรร่วมกับ สช. 
- จัดเวทีเพื่อให้ผู้น าศาสนา และภาคีเครือข่ายมาร่วมแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกัน 
- อื่นๆ 

มติท่ีประชุม ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ จชต. เป็นวาระเร่งด่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ปัญหา จัดเวทีเพื่อให้ผู้น าศาสนา และภาคีเครือข่ายมาร่วมแก้ปัญหาสุขภาพร่วมกัน 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2561  
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มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมปากเมง รีสอร์ท อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีการแจ้งแก้ไขช่ือ
ผู้เข้าร่วมประชุม จาก นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัตน์ แก้ไขเป็น นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ 

 

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
 

3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2561 
 

3.1.1 การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตสุขภาพท่ี 12 
งบประมาณรายจ่ายมีการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปีเดียวครบ 

100% ในส่วนของสิ่งก่อสร้างผูกพัน ลงนามไปแล้วร้อยละ 80 ได้ผู้รับจ้างร้อยละ 20 (จ านวน 2 รายการ
ได้แก่ แฟลตพักแพทย์ รพ.ตากใบ วงเงิน 41,108,500 บาท คาดว่าสามารถลงนามได้ในวันที่  3 ก.ค. 
2561 และรายการแฟลตนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 8 ช้ัน รพ.หาดใหญ่ วงเงิน 96,228,000 บาทโดย
คาดว่าจะลงนามในวันที่ 15 ก.ค. 2561 

งบประมาณรายจ่าย (แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) มีรายการครุภัณฑ์ยกเลิก/คืน 
จ านวน 4 รายการ  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIF เขตสุขภาพที่ 12 มีภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่
ล าดับที่ 8 จาก 12 เขตสุขภาพ โดยมีผลการเบิกจ่ายไปแล้วทัง้สิน้ ร้อยละ 42.96 ต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนไตรมาส 3 ที่ร้อยละ 65.11 แจ้งทุกจังหวัดให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIF เขตสุขภาพที่ 12 มีภาพรวมการเบิกจ่ายงบรายจ่าย
ประจ าอยู่ล าดับที่ 12 ร้อยละ 58.18 ต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 74.19 ต้อง
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบ ฉ.11 จะท าให้เขตสุขภาพที่ 12 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากข้ึน และแจ้ งทุก
จังหวัดให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเตรียมความพร้อมติดตามงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการผ่านวาระที่ 1)  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 16 รายการ วงเงิน 
184,133,600 บาท รายการครุภัณฑ์ จ านวน 92 รายการ วงเงิน 25,396,000 บาท รวมทั้งสิ้น 108 
รายการ วงเงินรวม 209,529,600 บาท  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ วงเงิน 
26,161,400 บาท รายการครุภัณฑ์ จ านวน 25 รายการ วงเงิน 15,251,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30 
รายการ วงเงินรวม 41,412,400 บาท  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้รับการจัดสรรรายการสิง่ก่อสรา้ง จ านวน 15 รายการ วงเงิน 
78,195,900 บาท รายการครุภัณฑ์ จ านวน 25 รายการ วงเงิน 50,635,700 บาท รวมทั้งสิ้น 108 
รายการ วงเงินรวม 128,831,600 บาท  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ วงเงิน 
33,875,800 บาท รายการครุภัณฑ์ จ านวน 114 รายการ วงเงิน 26,069,400 บาท รวมทั้งสิ้น 126 
รายการ วงเงินรวม 59,945,200 บาท  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้รับการจัดสรรรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 16 รายการ 
วงเงิน 42,180,000 บาท รายการครุภัณฑ์ จ านวน 133 รายการ วงเงิน 29,200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
149 รายการ วงเงินรวม 71,380,000 บาท  

วาระที่ 3/… 
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- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้รับการจัดสรรรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ วงเงิน 
57,546,700 บาท รายการครุภัณฑ์ จ านวน 65 รายการ วงเงิน 31,501,000 บาท รวมทั้งสิ้น 78 
รายการ วงเงินรวม 87,047,700 บาท  

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรรายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20 รายการ 
วงเงิน 121,007,300 บาท รายการครุภัณฑ์ จ านวน 144 รายการ วงเงิน 48,514,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
164 รายการ วงเงินรวม 169,521,300 บาท  
 รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น 769,667,800 บาท จ านวน 778 รายการ และจะมีการประชุม VDO Conference 
ติดตามงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 และเตรียมความพร้อมการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
 

มติท่ีประชุม มอบศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) จัดท าข้อมูลสรุปงบลงทุน 
ปีงบประมาณ 2562 และเร่งจัดส่งให้จังหวัดทราบเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป และต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการพิจารณางบลงทุน โดยใช้ทีม CSO เพื่อการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นการจัดท าค าของบประมาณในเดือนกันยายน 2561  

ค าของบประมาณเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร วงเงินเขตสุขภาพที่ 12 จ านวน 
420,000,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ  

ให้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค (Linac) โรงพยาบาลนา
หม่อม จังหวัดสงขลา โดยให้เหตุผลเรื่องความพร้อมของอาคารและความจ าเป็นในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ 

 

3.1.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้นใน ปีงบประมาณ 2561 คือ 117,106,000 บาท ท าการจัดสรร

งบประมาณลงพื้นที่แล้ว (ต.ค.60-มิ.ย.61) เป็นเงิน 112,573,966 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายรวมทุก
ประเภททั้งสิ้น 57,285,745.93 บาท มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 50.89 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ร้อยละ  
74.19 โดยในส่วนของงบด าเนินงานมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 54,015,536.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.33 
งบอุดหนุนเฉพาะกิจมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,155,195 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.68 งบรายจ่ายอื่นมีผลการ
เบิกจ่าย 115,014.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.00  

สรุปผลงบด าเนินงานที่กันไว้ส่วนกลาง จากการเบิกจ่ายไม่ถึงเกณฑ์ ในงวดที่ 1 คงเหลือที่ยังไม่โอนใน
งวดที่ 2 ร้อยละ 20 เป็นเงิน 4,432,034 บาท ได้แก่ จังหวัดสงขลาเป็นเงิน 1,190,838 บาท ปัตตานีเป็น
เงิน 1,587,784 บาท นราธิวาสเป็นเงิน 1,653,412 บาท  โดยจะน าเงินจ านวน 1,200,000 บาท 
สมทบกับเงินทีส่ านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขโอนมาเพื่อสนับสนุนการจัดประชุม สป.สัญจร ที่จังหวัดตรัง 
จ านวน 800,000 บาท โดยต้องใช้เงินในการจัดประชุมประมาณ 2,000,000 บาท  
 

มติท่ีประชุม ขอความร่วมมือทุกจังหวัดที่ได้รับงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณตามเป้าหมายร้อยละ 74.19 
 

3.1.3 สรุปผลการบริหาร งบค่าบริการทางการแพทย์ ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
ปี 2561 และ 2560 

มติที่ประชุม อปสข. ครั้งที่ 5/2561 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน 

ส านักงานสาธารณสุข/… 
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1. กรณีงบประมาณ 2560 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการหรอืปรบัรายละเอียดแผนบรหิาร
งบฯ ขอความร่วมมือประสานหน่วยบริการและรวบรวมแผนงานเพื่อเสนอที่ประชุม อปสข. วันที่ 10 กรกฎาคม 
2561 และเร่งด าเนินการจัดซื้อ จัดหา ตามแผนบริหารงบฯ ให้แล้เวสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 

 
2. กรณีงบประมาณ 2561 เร่งรัดการด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 

2561  

 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เขตสุขภาพที่ 
12 มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 93.92 

 ผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีเงินไม่ได้บันทึก
ตามแผนจ านวน 1,452,000 บาท แบ่งเป็นโรงพยาบาลสงขลา จ านวน 25,000 บาท จังหวัดปัตตานี
จ านวน 1,427,000 บาท (รพ.ปัตตานี จ านวน 619,000 บาท, รพ.ยะรัง จ านวน 9,000 บาท, รพ.สายบรุี 
จ านวน 799,000 บาท) ให้เร่งเสนอแผนแก่ที่ประชุม อปสข. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เพื่อด าเนินการต่อไป 

ผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีเงินไม่ได้บันทึก
ตามแผนจ านวน 105,661.44 บาท มี รพ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ านวน 104 ,618 บาท, รพ.ควนโดน 
จังหวัดสตูล จ านวน 797.83 บาท,รพ.สมเด็จพระยุพราช ยะหา จังหวัดยะลา จ านวน 245.61 บาท  

การเก็บรักษาเงินค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2559 ลงไป และปีงบประมาณ 2560 มีระยะเวลาการเก็บ
รักษาเงินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 2 ปีงบประมาณ หากหน่วยงานไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่
เสร็จ ให้ส่งเงินคืน สปสช. เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นแก้แจ้งต่อที่ประชุม อปสข. ต่อไป ในกรณีของดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ถือว่าดอกเบี้ยน้ันเป็นเงินของหน่วยบริการ แต่หากดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนมาจากเงินที่
ยังไม่ด าเนินการให้ถือว่าเงินน้ันเป็นของ สปสช. ในกรณีของค่าปรับเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ หรือยังไม่ด าเนินการ เมื่อมีค่าปรับเกิดข้ึนให้ถือว่าเป็นเงินของ สปสช. 

3.1.4 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2561 

 ความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่12 ปีงบประมาณ 2561 
ตามระดับความส าเร็จของการด าเนินการ   

  

โดยความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 8,504,515.04 บาท จาก
งบประมาณ 15,463,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 
74.19   

                       สถานะโครงการ 
จ านวนโครงการ 

 โครงการด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

โครงการอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

โครงการยังไม่
ด าเนินการ 

รวมท้ังสิ้น 

แห
ล่ง

งบ
ฯ  งบ สป.สธ 2 5 3 10 

 งบจังหวัดชายแดนใต้(เขต) 2 2 2 6 

รวมท้ังสิ้น 4 7 5 16 

2.กรณีงบประมาณ/… 
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แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณ
รวม 

เบิกจ่าย ร้อยละ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ ร้อยละงบ
คงเหลือ 

1. งบ สป.สธ M4954 7,508,000  3,929,807.36  52.34 3,578,192.64  47.66 
2. งบก ากบั ประเมินผลตามนโยบาย 
M4976 (งบ สป.สธ.) 

210,000  198,130.00  94.35 11,870 5.65 

3. สนับสนุนและด าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ M4981 (งบ 
สป.สธ.) 

100,000 - - 100,000 100 

4. แรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้า
มนุษย์ (งบ สป.สธ.) 

80,000 - - 80,000 100 

5. งบจงัหวัดชายแดนใต้ (โอนลงเขต) 4,596,300 1,498,577.68  32.61 3,097,722.32  67.39 
6. งบอุดหนุน (พัฒนาบุคลากร) 2,969,000 2,878,000 96.94 85,000 3.06 

รวมท้ังสิ้น 15,463,300 8,504,515.04 55.00 6,956,784.96 45.00 

มติท่ีประชุม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.2 ความก้าวหน้าการจัดประชุม Border Health ณ จังหวัดนราธิวาส 
 นายแพทย์สาธิต ทิมข า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส น าเสนอรายละเอียดของการ
เตรียมการจัดประชุม Border Health พร้อมทั้งน าเสนอก าหนดการและกิจกรรมในการประชุมโดยละเอียด  
 

มติท่ีประชุม ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 12 เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมให้การต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศมาเลเซีย และมอบหมายทีมจัดประชุมน าไฟล์น าเสนอในห้องประชุมใหญ่มาแปล
เป็นภาษาไทยและสรุปประเด็นเพื่อศึกษาข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3.3 ความก้าวหน้าการจัดโครงการมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 12 
 นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง น าเสนอรายละเอียดของ
การเตรียมการจัดโครงการมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 และกิจกรรมถ่ายทอดนวัตกรรมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสาธารณสุขกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน (กิจกรรมมุทิตาจิต) ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 
2561 ณ โรงแรมศิวาโรยัล จังหวัดพัทลุง  

มตท่ีิประชุม ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 12 เข้าร่วมกิจกรรม 

3.4 การจัดประชุม สป.สัญจร ณ จังหวัดตรัง  

ตารางความก้าวหน้า/… 



9 

 ประธานแจ้งว่า ก าหนดการในขณะนี้ยังคงเป็นวันที่ 6-7 กันยายน 2561 แต่ต้องรอความชัดเจนจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเบื้องต้นส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ได้โอนงบประมาณไว้รองรับ หาก
มีความชัดเจนเรื่องก าหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

 

วาระที่ 4 เรื่องพ่ือทราบ 

4.1 การพิจารณาจัดล าดับผู้สมัครต าแหน่ง นพ.สสจ/ผอ.รพท. เขตสุขภาพท่ี 12 
 ส่งผู้รายช่ือผู้สมคัรต าแหน่ง นพ.สสจ/ผอ.รพท. เขตสุขภาพที่ 12 ไม่ครบตามโควตา แต่ทางส านักงาน

เขตสุขภาพที่ 12 ได้จัดส่งรายช่ือผู้สมัครทุกคนไปยังกระทรวงสาธารณสุข โดยได้เรียงล าดับผู้สมัครไว้แล้ว 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 5.1 การพิจารณาจัดล าดับผู้สมัครต าแหน่ง นพ.สสจ/ผอ.รพท. เขตสุขภาพท่ี 12  

 ต าแหน่งนายแพทย์ สสจ. มีต าแหน่งว่า 5 ต าแหน่ง มีผู้สมัคร จ านวน 4 คน 
 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป มีต าแหน่งว่าง 5 ต าแหน่ง มีผู้สมัคร 3 คน  
 โดยพิจารณาส่งเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่มีการจัดเรียงล าดับผู้สมัคร 

วาระท่ี 5.2 การจัดท าแผนค าขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อหน่วยบริการสุขภาพที่มีความพร้อมได้รับการปรับระดับอย่างเหมาะสม และมีการ
จัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดและสถานบริการ โดยมีองค์ประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การปรับระดับ
ศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ได้แก่ 
  1.จ านวนประชากรภายในและนอกเครือข่าย 
  2.ขนาดที่ดิน 
  3.สภาพพื้นที่ สถานที่ตั้ง มีความเหมาะสม  

4.โครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมสาธารณูปโภค 
5.ความพร้อมบุคลากร (จ านวนและขีดความสามารถ) 
6.ศักยภาพการให้บริการและการรักษา 
7.สถานะการเงินของหน่วยบริการ 
8.ความเป็นศูนย์เช่ียวชาญระดับสูง 

 โดยมีระดับในการยกศักยภาพหน่วยบริการ ดังนี้ 
  1. ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A 
  2. ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ระดับ S 

3. ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M1 
4. ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับ M2 
5. ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F1 
6. ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 

วาระที่ 4 /... 
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7. ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 
8. จัดต้ังสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
9. จัดต้ังศูนย์สุขภาพขุมขนเมือง ศสม. 
10. จัดต้ังสถานบริการสาธารณสุขชุมชน สสช. 

 ขณะนี้การด าเนินการอยู่ระหว่างการจัดประชุมพิจารณาค าขอจัดตั้งปรับระดับและขยายเตียงในสถาน
บริการ เพื่อน าเสนอและกลั่นกรองในข้ันตอนของคณะกรรมการต่อไป โดยจะทราบผลในเดือนกันยายน 2561 
 จ านวนเตียงในเขตสุขภาพที่ 12 ส่วนใหญ่ร้อยละ 77 เป็นเตียงของสถานบริการสังกัดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยส่วนใหญ่เป็นเตียงในโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 36 
 ในส่วนของการจัดต้ังสถานบริการนั้น จะต้องถือครองที่ดินอย่างถูกกฎหมาย และมีเอกสารที่ชัดเจน  
และในส่วนของการปรับระดับสถานบริการนั้น สถานบริการที่จะปรับตั้งแต่ระดับ F1 – M2 นั้นจะต้องมี
คะแนนมากกว่า 80 คะแนน ส่วนระดับ M1, S, A ต้องได้คะแนนมากกว่า 85 ข้ึนไป จึงจะรวบรวมส่งกอง
บริหารการสาธารณสุข  หากได้คะแนนระหว่าง 70 -80 ให้ดูเหตุผลเป็นรายกรณี หากต่ ากว่า 70 ไม่ต้องส่ง
ค าขอ และในส่วนของการขยายเตียงนั้น จะต้องมีมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเตียงที่ขอ 

มติท่ีประชุม รวบรวมข้อมูลค าขอขยายเตียงและปรับระดับสถานบริการให้ครบถ้วน และน าเกณฑ์มาพิจารณา
ในคณะท างานอย่างละเอียดอีกครั้ง  

วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 1. การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าของหน่วยบริการ เขตสุขภาพท่ี 12  
จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเงิน

เรี่ยไร โดยต้องด าเนินการก่อน 2 เดือนก่อนจัดกิจกรรม ซึ่งมีกระบวนการด้านสารบรรณที่ล่าช้า ท าให้กระทบ
ต่อการจัดกิจกรรม 

มติท่ีประชุม ทราบ 
2. Retreat กระทรวงสาธารณสุข การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฏิรูปกลไกการด าเนินงานของ

กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันท่ี 9 – 10 สิงหาคม 2561 ท่ีจังหวัดชลบุรี  

มติท่ีประชุม ไดคั้ดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประชุม ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ และ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ดูเรื่องการบริหารจัดการเงินและการคลัง มอบ นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ และคณะเข้าร่วม 
2.สาธารณสุขนิเทศก์ ดูเรื่องแนวทางการจัดบริการสุขภาพ 
3.นายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มอบ นพ.ชัยรัตน์ ล าโป นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดปัตตานีเข้าร่วม ดูเรื่องแนวทางบริหารจัดการก าลังคน 
 4.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ดูเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยี มอบ        
พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรังเข้าร่วม 

5.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน เรื่องส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค 
มอบ นพ.เดชา แซ่หลี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพาเข้าร่วม 

6.สาธารณสุขอ าเภอ ดูเรื่องปฏิรูปโครงสร้าง มอบนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุข
อ าเภอหาดใหญ่ 
3. การน าเสนอผลงานเด่น ของเขตสุขภาพท่ี 12 

ขณะนี้/… 
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ส่งผลงานเด่น 5 เรื่องไปยังส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดท าวีดิทัศน์น าเสนอหลังการ
น าเสนอข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุขไทย เขต
สุขภาพละ 5 เรื่อง  

มติท่ีประชุม ก าหนดประเด็นในการน าเสนอ ดังนี้ 
  1. การด าเนินงาน Long Term Care โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
  2. การด าเนินงานยาเสพติด โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
  3. การด าเนินงาน District RTI โดยโรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา 
  4. การด าเนินงาน War Surgery โดยโรงพยาบาลยะลา 
  5. การด าเนินงานศูนย์โรคหัวใจ โดยโรงพยาบาลพัทลุง 
 ก าหนดส่งภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 มายัง Email : cioregion12@gmail.com 

สิ้นสุดการประชุม เวลา 12.30 น.  
 
 

นราธิป  จันทรัตน์ สุกฤตา  หนูเอียด 
(นายนราธิป  จันทรัตน์) (น.ส.สุกฤตา หนเูอียด) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ผู้สรุปรายงานการประชุม ๑ ผู้สรุปรายงานการประชุม 2 

 
 

จิรวิทย์ มากมิ่งจวน 

 

(นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน)  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

ส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒  
ผู้สรุปรายงานการประชุม  

 
 

มติที่ประชุม/… 

(นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


