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รายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา ๑๓.30 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมโรงแรมขนอมซันไรส์ ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
********************************* 

ผู้มาประชุม  
๑. นพ.เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ประธาน 

2. นพ.สมเกียรติ ข านุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๑๒ รองประธาน 
3. ภก.ประเวศ  หมีดเส็น ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
4. นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12  
5. นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  
6. นพ.ธนิต  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
7. นพ.สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา  
8. นพ.สถาพร  สินเจริญกิจ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
9. นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

10. พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตรัง  
11. นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยะลา  
12. พญ.ณิชาภา สวัสดิการนนท์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสงขลา  
13. นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  
14. นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัตตานี  
15. นพ.อินทร์ จันแดง (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพัทลุง  
16. นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา  
17. นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  

18. นพ.บุญแสง บุญอ านวยกิจ ผู้อ านวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  
19. นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชีย่วชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ยะลา 
20. นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์เชีย่วชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
21. นพ.เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 
22. พญ.ทับทิม ชาติวัฒนธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเบตง 
23. น.ส.พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา 
24. นายสุชาติ อนันตะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดยะลา 
25. น.ส.อารีย์ อ่องสว่าง                 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด

นราธวิาส 
26. นายเอกพล เหมรา  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดสตูล 
27. นางเปรมจิต หงส์อ าไพ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดปัตตาน ี
28. นายปฐมพร พริกชู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 

สงขลา 
29. นางวิภา  สุวรรณรัตน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครนิทร์ 

33. นางวิภา... 
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30. น.ส.อรอนงค์ กฐินหอม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลสตูล 
31. น.ส.ศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
32. นายปิยพงษ์ อุปถัมป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
33. นางวิภา วงค์เมฆ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักตรวจและประเมินผล 
34. นายพฤทธิ์ ไชยเหมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
35. นายจิรวิทย์  มากมิ่งจวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
36. น.ส.อัลย์ลิกา สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
37. น.ส.สุกฤตา หนูเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
38. นางสาวณัฎฐิรา  ลาภวงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
39. นายนราธิป จันทรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
40. นายธีรยศถ์  ทองศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
41. นายวุฒิชัย ว่องไว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 
42. น.ส.วราภรณ์ เส็นสมมาตร นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
43. นายชาคริต หมีดเส็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต ้
  
เริ่มประชุม เวลา 09.45 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องจากประธาน 
- ขอแสดงความยินดีกับ รพ.ปัตตานี เรื่อง การป้องกันไตวาย และเรื่องยาวาฟาริน และ รพ.กงหรา จ.

พัทลุง ได้รับรางวัลเรื่องการดูแลผู้ป่วย NCD โดยได้รับรางวัลจาก รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 12 ครั้งที่ ๕/2561 วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3 เรื่องติดตาม 
 

3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 
 

3.1.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน/งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2561 
ให้ด าเนินการเร่งรัดในส่วนที่ยังล่าช้า และให้เน้นย้ าในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เนื่องจากมี Time Line ก าหนดไว้แล้ว และให้ผู้ที่ท าหน้าที่ติดตามงบลงทุน เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ด าเนินการเซ็นต์สัญญาภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวมทั้งเน้นย้ าตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง 
เกี่ยวกับความพร้อมในด้านต่างๆ 

มอบให้ นพ.สสจ. และ ผอ.รพศ./รพท. ทุกแห่งตรวจสอบ  
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

3.1.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

32. น.ส.พรชนก/… 
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 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบด าเนินงาน ได้ร้อยละ 
๘๙.๐๔ งบอุดหนุน ได้ร้อยละ ๗๗.๕๐ ส่วนงบรายจ่ายอ่ืน ไม่มีการเบิกจ่าย เมื่อคิดงบประมาณรวม ๑๑๗.๑ 
ล้านบาท มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑) โดยมาตรการของรัฐบาล 
ก าหนดงวดที่ ๕ ร้อยละ ๙๖.๐๐  

กรอบแนวทางปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบด าเนินงานลดลงร้อยละ ๗๐ จาก ๗๓ ล้านบาท เหลือ 
๓๒ ล้านบาท งบอุดหนุนลดงบประมาณเล็กน้อย  

งบด าเนินงาน : มี ๖ กิจกรรมหลัก คือ 
1)โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐ การบริการประชาชน และ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

ประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ (9.34 ลบ.) 
2)โครงการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และเพ่ิมการเข้าถึงบริการ (5.34 ลบ.) 
3)โครงการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภค (9.75 ลบ.) 
4)โครงการพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและสอดคล้องบริบท (3.78 ลบ.) 
5)โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (0.47 ลบ.) 
6)โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ (4.31 ลบ.) 
งบอุดหนุน มี ๒ กิจกรรมหลัก 
1)โครงการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ : 13.35 ลบ. 
2)โครงการพัฒนางานมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยิบ): 2.25 ลบ. 
งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว : ๒.๕๐ ลบ. 
แนวทาง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 : หมวดงบด าเนินงาน 
1) จัดสรรตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาของพ้ืนที่  : มารดาตาย ความครอบคลุมวัคซีน

ในเด็ก 
2) สามารถบริหารแผนการดาเนินงานได้ทันระยะเวลา 
3) Winning Process 
4) เบิกจ่ายไม่ทันอาจจะโดนตัดในงวดต่อไป 
5) ประชุม อบรม ไม่เกินร้อยละ 20 
เงื่อนไขท่ีตามภารกิจงานตามงบขาขึ้น 
งานด้านแก้ไขปัญหา งานแม่และเด็ก งานทันตสุขภาพ งานผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ไข้เลือดออกใน

สถานศึกษา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานปฐมภูมิ ยาเสพติด บุหรี่ 
งานด้านการพัฒนา งานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร งานส่งเสริมสุขภาพผู้ไปแสวงบุญ งานศาสน

สถานส่งเสริมสุขภาพ อาหารปลอดภัย ศาสนธรรม 
งานด้านอ่ืนๆ โครงการแพทย์อาสาฯ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
(ร่าง) แนวทางการใช้งบประมาณกันกลาง+บูรณาการประเด็น 
1)โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 12 
2)ประกวด สสอ./รพ.สต. ดีเด่น 
3)แก้ปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน 
4)การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของผู้บริหาร 
5)ค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงาน ศบ.สต.ส่วนกลาง 
6)อ่ืนๆ 

กรอบแนวทาง… 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 
3.1.3 ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2561 

ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2561 ภาพรวมเขตสุขภาพที่ ๑๒ ด าเนินการแล้ว ร้อยละ ๓๔.๐๗  
สงขลา ยังไม่ได้ด าเนินการที่ รพ.จะนะ และ รพ.ระโนด จ.ยะลา ยังไม่ได้ด าเนินการที่ รพ.ยะลา ส่วน

จังหวัดอ่ืนๆ ไม่มีรายการที่ไม่ได้ด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน การบริหารงบฯ  ปีงบประมาณ 2560 ลงไป  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 24 ให้หน่วยบริการเก็บรักษาเงินที่ได้รับตามหมวดนี้ เพ่ือ

ชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเก็บรักษาเงินไว้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในโครงการหรือแผนงาน หากด าเนินการยัง
ไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลาด าเนินการไปได้อีก 1 ปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ หากด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ ให้หน่วยบริการสามารถน าเงินไปใช้เพื่อการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานของ
หน่วยบริการนั้นๆได้ กรณีครบก าหนดเวลาข้างต้นแล้ว หน่วยบริการยังไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ ให้ส่งเงินที่เหลือคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็น ให้แจ้งเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการขอขยายเวลาต่อส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งขออนุมัติเก็บรักษาเงินไว้
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
3.1.4 ความก้าวหน้างบส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 

สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของสานักงานเขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูล 
ณ 18กันยายน 2561) จ านวน ๘ รายการ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ร้อยละ ๙๘.๙๘ เป็นเงิน ๑๖.๕๙ ล้านบาท  

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบ : งบบริหารส านักงานเขต มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ร้อยละ ๙๙.๖๕ 
เป็นเงิน ๖.๔๕ ล้านบาท  

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบ : งบจังหวัดชายแดนใต้ (โอนให้สานักงานเขต) การเบิกจ่ายทั้งสิ้น 
ร้อยละ ๙๘.๔๔ เป็นเงิน ๖.๑๙ ล้านบาท 

ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบ : งบอ่ืนๆ การเบิกจ่ายทั้งสิ้น ร้อยละ ๙๑.๖๓ เป็นเงิน ๕.๕๕ แสนบาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 ติดตามการจัดค าของบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การจัดค าของบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย

กันวงเงินซื้อครุภัณฑ์ 11 ล้านบาท แก้ปัญหาระดับเขตสุขภาพที่ 12 คือ 1) จังหวัดสงขลา รพ.สมเด็จฯ นาทวี 
6,000,000 บาท เป็นรถ Refer ส าหรับใช้ตามขบวนเสด็จฯ และ 2) จังหวัดนราธิวาส 5,000,000 บาท 
เป็นเครื่อง Flu (ผอ.รพ.นราธิวาสฯ จะปรึกษากับ นพ.สสจ.นราธิวาส เพ่ือจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์) 
โดยมีเงื่อนไข ต้องจัดงบประมาณไปยัง รพช. หรือ รพ.สต. 

โดยการ Defense งบประมาณ ผู้ตรวจราชการณ และ คณะอนุกรรมการ CFO จะเป็นผู้เสนอต่อ อปสข. 
เขต ๑๒ 

3.1.3 ความก้าวหน้า… 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

3.3 ติดตามการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  สรุปการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ หัวหน้าหรือผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ. เขต 12, หัวหน้าหรือผู้แทนงาน พรส. รพศ./รพท. รวม
ทั้งสิ้น 45 คน โดยมี นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ประธาน CIO เป็นประธานการประชุม โดยมติที่ประชุมสรุปได้ 
ดังนี้ 

- เรียงล าดับรายการค าขอในภาพรวมจังหวัด ซึ่งรวมรายการสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ โดย
จัดท าเป็น 2 ชุด คือ รายการพื้นฐาน และรายการภาพรวมเขต 

- รายการระบบบ าบัดน้าเสียให้แยกรายการค าขอไม่รวมในวงเงิน Pre-ceiling ของจังหวัด 
- เรียงล าดับภายในวงเงิน Pre-ceiling (รายการพื้นฐาน) ภายในจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 

สิงหาคม 2561 โดยจัดส่งมายัง cioregion12@gmail.com 
- การเรียงล าดับจังหวัดพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2562 เริ่มจาก พัทลุง > สตูล >ปัตตานี 

> ยะลา > สงขลา > นราธิวาส > ตรัง 
- ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าค าของบประมาณฯ โดยต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจนใน

ทุกรายการค าขอ โดยเฉพาะรายการภาพรวมเขต และต้องมีความพร้อมในเรื่องเอกสาร การก่อสร้าง และการ
จัดซื้อ โดยไม่ใช้เอกสาร BOQ จากหน่วยงานอื่น  

- ระบุวงเงินในรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน 3 ปี (แบ่งงวดเงินเป็น 20%,40%,40%ต่อปี) 
- ก าหนดการประชุมพิจารณากลั่นกรองคาของบประมาณฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง

ประชุม 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณางบลงทุนปีงบประมาณ 2563  วันที่ 31 ส.ค. 2561 ณ ห้อง

ประชุม 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
๑) ทุกรายการคาขอต้องแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง 

หรือการจัดซื้อ (ที่ดิน/แบบแปลน/BOQ/ใบเสนอราคา/Spec)ที่เป็นปัจจุบัน และต้องมี Master plan ใน
รายการสิ่งก่อสร้าง 

๒) เห็นชอบในหลักการ การแบ่งวงเงินPre-ceiling รวม 1,000 ลบ. โดยแบ่งเป็น  
–Basic Service วงเงิน 800ลบ. 
–ภาพเขต วงเงิน 200ลบ. 

๓) ไม่ควรส่งคาขอซ้ากับงบบูรณาการปี 2563 โดยเฉพาะรายการสิ่งก่อสร้าง และรายการที่อยู่ใน
วงเงิน ceiling รายการBasic Service 

๔) รายการที่เกินวงเงิน ceiling ของชุด Basic จะจัดสรรวงเงิน ceiling ใหม่คิดตามสัดส่วน
ประชากรรายจังหวัด 

๕) งบภาพเขต (200 ลบ.) ควรมีสัดส่วนสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 60 ครุภัณฑ์ร้อยละ 40 
๖) จังหวัดทบทวนรายการตาม ceiling ที่ได้รับโดยกาหนดส่งคืนให้เขตวันที่ 7 ก.ย. 2561 

3.3 ติดตามการ… 
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๗) มอบ CSO กลั่นกรองรายการคาขอ Basic ให้เป็นไปตาม Service Plan 

 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561  
3.4.1 CIO 

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 61 ใช้ไปร้อยละ 98.98 ซึ่งเป้าหมายอยู่ที่ 98.35 

สรุปผลการ… 
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โครงสร้างงาน ของ CIO ที่ เ พ่ิม HAIT ขึ้นมา และจะมีงานในส่วนก ากับประเมินผล และ
งบประมาณเขตสุขภาพที่ 12 ได้รับจัดสรร ในปี 61 รวมทุกงบ 1,233,202,915.75 ส่วนใหญ่ เป็นงบปกติ 
ร้อยละ 49.02 งบบรูณาการ 36.48  

ผลการด าเนินงานตาม PA ผ่านเกือบทั้งหมดยกเว้น TB ที่ต้องเข้าไปจัดการ ผลงานร้อยละ 
83.50  ที่ผ่านร้อยละ 85 ที่ต้องเข้าไปจัดการ case ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งขาดอยู่ 6 ราย AFB 
Negative ซึ่งทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไม่ได้ส่งข้อมูล 
      ผลการด าเนินงานสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 

- คุณภาพข้อมูล เขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 99.84  ส่และงข้อมูลของหน่วยบริการ ครบทุกแห่ง 
ร้อยละ 100  

- ระบบ MIS ที่ทางคณะท างานสารสนเทศได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ระบบตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล ระบบรายงานตัวชี้วัด QOF ระบบข้อมูลพื้นฐาน ระบบรายงานข้อมูล PPA ระบบ Monitoring system 
for high risk pregnancy  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4.2 CSO 
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ประธานคณะอนุกรรมการระบบบริการสุขภาพ 

 เป้าหมาย ของ CSO คือ Self Contran เรื่องการ Refer นอกเขต  
- การ Refer นอกเขต และในเขต รวมถึง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งยังคงเป็นนอกเขตอย  ู่ ถ้า

ตามข้อมูล มี จังหวัดที่ Refer นอกเขตสูง ได้แก่ สงขลา และตรัง  
- การ Refer ทารกแรกเกิด และผู้ป่วยเด็กโต สงขลายังสูง ส่วนข้อมูลศักยภาพการจัดการบริหาร

สุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 ผู้ป่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ F/U มากที่สุดรองลงมา Dx&Rx  ขาดอุปกรณ์ ขาด
แพทย ์และอ่ืนๆ ตามล าดับ 

- สถานการณ์การจัดบริการสุขภาพ Service Plan แยกตามแต่ละ Track 16 track โดยภาพร่วม 
โดยต้องเน้น เรื่อง สูติกรรม ที่ปัญหาระดับเขต อัตราเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ประเทศ และปัญหา กุมารเวชกรรม  
ที่ต้องวางแผนการให้วัคซีนเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุ่มมากขี้น และอ่ืนๆใน Track ต่างๆ  

- ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป้าหมาย เพ่ือก้าวทันกับสถานณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพและบริการ และเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบบริการได้ทันการณ์ ส่งที่ด าเนินการ เรื่อง
การคืนกลับให้กับ CEO , COO , CSO , CPPO ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมด าเนินการ 

- งบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาระบบบริการประจ าปี 2562 แยกเป็น 3 กลุ่ม คือการพัฒนา
บุคลากร แผนงานโครงการ และงบลงทุน ที่ต้องจัดเรียงล าดับความส าคัญ โดยอาจจะต้องให้น าเสนอติดตาม
และ ก็โฟกัส ในประเด็นปัญหา โดย การพัฒนาบุคลากร ขอมา  3,353,550 บาท แผนงานโครงการ 
4,647,420 บาท และงบลงทุน 43,200,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,000,970 บาท  

- ประเด็น NICU ที่ปัญหาต้องโทรศัพท์ ต้อง Refer ถึง โรงพยาบาลทุ่งสง ตรงนี้อยากให้ในเขต
พิจารณาให้ความช่วยเหลือกัน  

- ข้อเสนอแนะจาก ประธาน CSO ควรที่จะขยับเวลาให้เร็วขึ้น แผนมักจะเสร็จเดือนมกราคม อาจจะ
ท าหลังสรุปตรวจราชการพร้อมกัน  พอถึงเดือนตุลาคม จะได้เริ่มท างานกันเลย 

ผลการ… 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕62 เรื่ องของแนวทางที่ปลัดกระทรวงเน้นหนัก คือเรื่อง  HR 
Transformation และ Digital Health ส่วนงบพัฒนาบุคลากรของเขต มี 5 ล้าน ท าได้เพียง 3.3 ล้าน บางปี
ใช้ไม่หมด เพราะไม่ได้เขียนแผน ท าให้ต้องคืนงบประมาณ และในส่วนงบประมาณ 43 ล้านบาท (งบลงทุน) 
ถ้าได้ เครื่อง V MAT คงจะช่วยได้พอสมควรส าหรับเขตสุขภาพที่ ๑๒ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4.3 CFO 
นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ รองประธาน คณะอนุกรรมการระบบบริการสุขภาพ 

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7  (ไม่เกินร้อยละ 6) มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงินระดับ 7  จ านวน 3 แห่ง คือ คิดเป็นร้อยละ 3.85 ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาล
ธารโต โรงพยาบาลท่าแพ และมีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6  จ านวน 10 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 10.82 ได้แก่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลไม้แก่น โรงพยาบาลแม่ลาน โรงพยาบาลเขาชัยสน 
โรงพยาบาลป่าบอน โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลคลองหอย
โข่ง โรงพยาบาลมะนัง (ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 61) 

ผลการด าเนินการ ปี 61 
- จัดสรรงบ OP PP ให้หน่วยบริการปรับเกลี่ยตาม Sheet 0 
- ปรับเกลี่ย CF ช่วยเหลือสภาพคล่องให้หน่วยบริการ 
- ก าหนดค่า K2 ให้หน ่วยบริการที่ขาดสภาพคล่อง จ านวน 6 แห่ง 
- ประชุมร่วม 5x5 และ อปสข. 
- เสนอแผนงบค่าเสื่อมติดตามให้อปสข.ติดตาม ติดตามการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม 
- ติดตามการใช้จ่ายของหน่วยบริการทุกแห่งผ่านทีมตรวจราชการคณะ 3 
- ปรับปรุงและเฝ้าระวังคุณภาพบัญชีผ่านคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีเขต 
- ร่วมเสนอแผนงบลงทุนเขตสุขภาพที่ 12 
มติที่ประชุม รับทราบ 
3.4.4 CHRO 

นพ.อินทร์ จันทร์แดง รองประธาน คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคล 
เป้าหมายของ CHRO คือ เจ้าหน้าเป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดีระบบ

สุขภาพยั่งยืน 
สถานการณ์บุคลากร บุคลากรทั้งเขต 32,587 คน  
ร้อยละของบุคลากรแบ่งตาม สายสนับสนุน สายวิชาชีพ ร้อยละ64 สายวิชาชีพ ร้อยละ 36 สาย

สนับสนุน ส่วนร้อยละของบุคลากรแบ่งตามประเภทการจ้าง ข้าราชการร้อยละ 59 พนักงานกระทรวงร้อยละ 
21 ลูกจ้างชั่วคราวร้อยละ 12 ลูกจ้างประจ าร้อยละ 5 และพนักงานราชการร้อยละ 3 และร้อยละของแพทย์
ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง คือ ร้อยละ  49.31 และร้อยละ 50.69 ตามล าดับ  

 

ปีงบประมาณ… 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (PA)  
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เขตสุขภาพ

ที ่12 ไม่ผ่านเกณฑ์ ท าได้ร้อยละ 78.3 จังหวัดที่ผ่านเกณฑ ์จังหวัดสงขลา และตรัง 
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 เขตสุขภาพที่ 12  ผ่านเกณฑ ์ท าได้ร้อยละ 94.51 ผ่านทุกจังหวัด 
3. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ (Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เขต

สุขภาพที ่12 ท าได้ผ่านเกณฑ์ ท าได้ร้อยละ 96.98  ผ่านทุกจังหวัด 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
1. การประเมินผลงานวิชาการ เพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูง

ขึ้น ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส่งเอกสารเข้าประเมิน 98 ราย ผ่าน 22 ราย อยู่ระหว่างแก้ไข้ 69 ราย ไม่
ผ่าน 7 ราย 

2. มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพัทลุงเป็น
เจ้าภาพ จ านวนผลงาน 372 เรื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพ 

3. การคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ MOPH ระดับเขตสุขภาพ  
การประเมินผลงาน อวช. เห็นควรให้ผ่าน โดยเฉพาะ แพทย์ EP ที่มีจ านวนน้อย อยู่ในปัจจุบัน ซี่ง

มี จ านวน 2 คน ควรประเมินเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4.5 CPPO 
นพ.บญุแสง บุญอ านวยกจิ คณะอนุกรรมการ CPPO 

- เปรียบเทียบอัตราส่วนการตายมารดาไทย ปีงบประมาณ 60-61 (2 ก.ย.61) ภาพรวม 25 คน  
- ร้อยละสมวัย ผลการด าเนินงาน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 เด็กอาย 9, 18, 30 และ 42 เดือน  เขต

สุขภาพท่ี 12 เป้าหมายร้อยละ 85 ท าได้ร้อยละ 96.86  
- ร้อยละความครอบคลุม การคัดกรองเขตสุขภาพที่ 12 ผลการด าเนินงาน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 

เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน เป้าหมายร้อยละ 90 เขตสุขภาพท่ี 12 ท าได้ร้อยละ 85.84  
- ผลการด าเนินงาน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ร้อยละสงสัยล่าช้า

การคัดกรองเขตสุขภาพท่ี 12 เป้าหมายร้อยละ 20 เขตสุขภาพท่ี 12 ท าได้ร้อยละ 25.07  
- ผลการด าเนินงาน ต.ค.2560 – พ.ค.2561 เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ร้อยละความติดตาม

การคัดกรอง เขตสุขภาพท่ี 12 เป้าหมายร้อยละ 100 เขต 12 ท าได้ ร้อยละ 92.15  
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ย อายุ 5 ปี เป้าหมายร้อยละ 54  ผลงานเขต  

ร้อยละ 75.76  
- ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภออ าเภอ(พชอ.) ที่มีคุณภาพ  ได้สร้าง

หลักสูตรร่วมกับ มอ. และจัดอบรมรม  
- จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักสถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน

ได้จริง ร้อยละ 85 (ผลงาน 9 เดือน = ร้อยละ 71.43) 

สรุปผลการ… 
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- ร้อยละเด็ก 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) : เป้าหมายร้อยละ 54  เขตสุขภาพที่ 12 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ปัญหาคือไม่บันทึกข้อมูล  

- อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15 – 19 ปี  ปัญหาเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ตังครรภ์ซ้ า  
- ร้อยละของผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ได้ รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ( 96%) โดย

เขต 12 : อาหาร ยา เครื่องส าอางผ่านการตรวจสอบได้มาตรฐานร้อยละ 94.05 
- การคุ้มครองผู้บริโภค ท าได้ดี มีปัญหาที่จังหวัดยะลา เขตสุขภาพท่ี 12 ท าได้ดี  
- ร้อยละ 90 ของผลิตนมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด เขต 12: 

ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต มี คุณภาพมาตรฐานร้อยละ 94.05 มีปัญหาจาก การจัดส่งที่มได้
มาตรฐาน 

ผลงานโดยสรุปส่วนใหญ่ผ่าน มีผลงานที่ท าได้ดีมาก และเป็นระดับประเทศ คือการคัดกรองสมดีสม
ส่วน และผลงานที่ปัญหาระดับเขต และเป็นวาระของเขต คือมารดาตาย ที่มีแผนในการแก้ปัญหาในปีนี้ อย่าง
จริงจัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๓.๔.๕ CGO 
KPI ของเขตปีนี้ เน้นเรื่อง ITA ตรวจสอบภายใน PMQA การบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

พ้ืนฐานจะเป็นเรื่อง good governance โดยมีมติ ครม.ก าหนดหลักออกมา 6 ประการ คือ นิติธรรม คุณธรรม 
ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า ซึ่งหลักดังกล่าวยังไม่เพียงพอส าหรับสังคมไทยได้
มีการเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งหลักคือ ความเกรงใจ ภาพรวมการประเมินผลตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่ 12 ผ่านเกือบ
ทั้งหมด ยกเว้นเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระและการประเมินประสิทธิภาพการเงิน
การคลัง เรื่องระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพมีจังหวัดที่ยังคงไม่ผ่านเกณฑ์ คือ จังหวัดนราธิวาส มี
หน่วยงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 13 หน่วยงาน 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
  

มติที่ประชุม  ทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 5.1 การปฏิรูปเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพน าร่องจะเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ประเด็นเรื่องการบริหารงานจะมี
คณะกรรมการ 2 คณะ 1) คณะอ านวยการ และ 2) คณะบริหารเขตสุขภาพ ในบทบาทของกลุ่มภารกิจยังคงเดิม
มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

อัตราการ… 
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วาระท่ี 5.2 ร่างแผนยุทธ์ศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  
 
ที่ประชุมการจัดท าแผนให้แต่ละ C พิจารณา แผนโดยพิจารณาจากแผนภูมิข้างต้นนี้และจะท าการ

สรุปเนื้อหาในส่วนนี้ในวันสรุปการประชุมการท าแผนต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 5.3 การจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจ าบ้านที่ลาออกจากโครงการฯ  
ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 12 ปัจจุบัน มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 

เนื่องจากมีแพทย์ไปศึกษาต่อจ านวน 4 ท่าน แนวทางการจัดสรรพ้ืนที่ส าหรับแพทย์ลาออก ก าหนดไว้ว่า “เพ่ือให้
การพิจารณาเรื่องนี้เป็นไปโดยรอบคอบสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชนมีผลกระทบต่อปัญหาความขาดแคลนแพทย์ในภาพรวมน้อยที่สุด ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ของแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอให้ความเห็น” โดยมติที่ประชุม ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ โดยเน้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และรายงานภาพใน 1 สัปดาห์  

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑ การก่อสร้างอาคารของ วพบ.ตรัง 

หารือเรื่องการก่อสร้างอาคารของ วพบ.ตรัง ที่จะท าการยกเลิกสัญญาจ้าง โดยเบื้องต้นได้มอบ
หมายให้ สธน และ สสจ.ตรัง ไปศึกษารายระเอียดและปัญหา ว่า ผตร.สามารถเซ็นยกเลิกสัญญาจ้างได้หรือไม่ 
และอีกหนึ่งเรื่องประเด็นปัญหาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับโรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องการขอคืนพ้ืนที่ของ รพ.นราธิวาสฯ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากทาง คณะ
พยาบาลฯ นิ่งเฉย  

วาระที่ 5.๒… 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 

๖.๒ การแต่งตั้งประธานคณะท างาน CSO 

ประเด็น คณะท างานของ CSO หลายสาขา มีประธานคณะท างานในบางสาขา ในปัจจุบันที่ไม่
สงค์จะเป็นประธานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประธานคณะอนุกรรมการ CSO เสนอขออนุญาตให้รองแพทย์
ของแต่ละ รพ. เป็นประธานคณะท างานในคณะต่างๆ  

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

สิ้นสุดการประชุม เวลา 16.30 น.  
 
 

(นายธีรยศถ์  ทองศรี) (นายวุฒิชัย  ว่องไว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ 
ผู้สรุปรายงานการประชุม ๑ ผู้สรุปรายงานการประชุม 2 

(นายธีรยศถ์  ทองศรี) (นายวุฒิชัย  ว่องไว) 
 
 

จิรวิทย์ มากม่ิงจวน 

 

(นายจิรวิทย์ มากม่ิงจวน)  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒  
ผู้สรุปรายงานการประชุม  

 
 

 

อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล 

(นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

วาระที่ 5.๒… 


