
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 2/2565 
วันที่  12  กรกฎาคม  2565 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งกรรมการ 
1 นายสุทนต์  ทั่งศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประธานกรรมการ 
2 นายเตชทัต  หอมบุปผา สาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย รองประธานฯ 
3 นายพิเศษ   มั่นประสงค ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

4 นายชาติชาย    กิจตะวงษ ์                        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
5 นายจักราวุธ   เกิดช้ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

6 นางนงลักษณ์   ก้านเขียว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

7 นายชัยพร     อมรมุณีพงศ ์ นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 

8 ส.อ.วสันต์      เขียวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

9 นางสนธยา      ทองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

10 น.ส.วิรัชฎา      ดาดาษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

11 นางกรรณิการ์   ศรีมงคลธาราธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

12 นางสมจิตร  จันทร์สิงขรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

13 น.ส.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม       เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 

14 น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
15 น.ส.ชโลทร        พุทธภูม ิ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ร่วมประชุม   
1. นายเอนก  จันทร์แจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้ไม่มาประชุม   
1 นายธนู         เป็งน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 
2 นายสงกรานต์    พัฒนาดิษฐกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 
3 นางมาลี        ค าพลอย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

4 น.ส.กุสุมา       วีระศักดิ์ตระกูล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ติดราชการ 

5 นางสายชล       ปักษี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ติดราชการ 

6 นายบรรเลง   นามกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

7 นางดาวเรือง  โฆสิต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

8 น.ส.นันท์นลิน  เงินค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ติดราชการ 

9 นายนิทัศน์    รัตนนิลอมร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

10 นายกุศล        นักรู ้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

11 นายคชา       รุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

12 น.ส.วราภรณ์   ไชยชะนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

13 นางอรชร        เดือนเด่น นักโภชนาการปฏิบัติการ ติดราชการ 

14 น.ส.พัชรียา   มาโย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

15 นางโสภา      ฉิมพาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

16 นางภัทรพร      ปิลาผล นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ ติดราชการ 

17 นางตวงทรัพย์  สืบพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 
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18 น.ส.วัลลภา   โกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ติดราชการ 

19 นายศตพรรษ  โตอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

20 นางสมบูรณ์    เจติยานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

21 นายสมพร  พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

22 นางปาณิสรา   นัยเนตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

23 นางโสวิชญา   ประทุมมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

25 นางสุวิชญา     ดวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

26 นายจ านง      นันทะกมล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

27 น.ส.ชื่นสุข     ตันเจริญ ทันตแพทย์ช านาญการ ลาคลอด 
28 นางศจ ี        สถิตย์สวรรค์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ติดราชการ 
29 น.ส.พรรณิภา    ไชยดก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 
30 น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์       นักกายภาพบ าบัดช านาญการ ติดราชการ 
31 นายธนากร     เกื้อกูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
ประธานฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ช่วยกัน
ให้การวางศิลาฤกษ์ผ่านไปได้ด้วยดี รวมถึงการปรับปรุง OPD การจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับรองรับแขกที่มาร่วมงาน  ให้ข้อคิด 
หากเราผ่านงานครั้งนี้ไปได้ ครั้งต่อไปเรื่องการเปิดอาคารเราก็จะผ่านได้เช่นกัน 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที ่1/2565) 
-รับรอง- 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
๓.๑ รองประธานฯ  

จากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ประชุมมีมติ ขอจ้าง พกส. ต าแหนง เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งเลขท่ี  
1สท00331 รพ.สต.แม่สิน ขอยกเลิกไม่จ้าง และขอปรับต าแหน่งมาที่โรงพยาบาล  และขอย้ายต าแหน่งของ สุภาภรณ์  
ไปที่ สสอ. 
มติ/ เห็นชอบ  ให้บริหารด าเนินการประสาน สสอ. 
๓.๒ งานประกันฯ / มณทกานต์  

กรณีการชดเชยค่าตอบแทน การดูแลผู้ป่วย HI ให้กับ รพ.สต. จะจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ป่วยสิทธิ ข้าราชการ 
(กรมบัญชีกลาง) ก่อน ส าหรับสิทธิ ประกันสังคม UC และ อปท. ยังไม่ได้รับการชดเชย ละ รพ.สต.ที่ส่งข้อมูลมาให้ 
ได้แก่ ป่างิ้ว, ท่าโพธิ์, ดงย่าปา และหนองอ้อ จึงขอมติที่ประชุมจ่ายให้กับ ทั้ง 4 แห่งก่อน โดยใช้ข้อมูลของโรงพยาบาล
ตามประเภทของการ Authentication ที่ขอไว้ 
มติ/ เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 

๔.๑ รองประธานฯ 
 1. การประเมิน รพ.สต. 7 excellent  เลื่อนเป็นไตรมาส 1/2566 ขอ CUP สนับสนุน  

- ค าสั่งทีมพ่ีเลี้ยง รพ.สต.ติดดาว 
- ทรัพยากร คน เงิน ของ ให้กับ รพ.สต.ป่างิ้ว ที่เป็นตัวแทนของ CUP   
- บุคลากรของโรงพยาบาล ตามบทบาทที่สนับสนุน เช่น กลุ่มงานปฐมภูมิ กลุ่มงานการพยาบาลดูความสอดคล้อง

การด าเนินงานระหว่าง รพ.สต. และ CUP  
- อาหารว่าง และอาหารกลางวัน อาจเป็นในรูปแบบของโครงการ  

งานแผน / แจ้ง ยังมีโครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว อยู่ ปีงบประมาณ 
2565 สามารถใช้งบประมาณนี้ในการด าเนินการได้ 
ประธานฯ/ ทราบ เห็นชอบ ให้บริหารจัดการภายใต้โครงการที่มีอยู่ 
พิเศษ/ รับทราบ ประสานงานแผนต่อ 

๒. การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย สุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง อ าเภอศรีสัชนาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ขอ
สนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ ในการด าเนินการ 
มต/ิ รับทราบ 
 3. วันที่ 25-26 ก.ค. 2565 อ าเภอศรีสัชนาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนน าเสนอระดับประเทศ เรื่องการ
ขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน และการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ ผ่านกลไก 3 หมอ  
 ๔. จะมีการประกวด พลังคน พชอ. คุณภาพชีวิตไทย ขอความร่วมมือ โหวดให้กับ พชอ.ศรีสัชนาลัย 
4.๒ กลุ่มงานประกันฯ/ มณทกานต์  

1. รายงานความก้าวหน้า การติดตาม แผนงาน-โครงการ ณ 29 มิถุนายน 2565 

โครงการทั้งหมด โครงการใช้งบประมาณ
ทั้งหมด 

ไม่ใช้งบประมาณ ยกเลิก 

39 34  
(2,250,460-) 

ยาเสพติด 233,074- 

5  
(97,815) 

7 
(493,295) 

โครงการที่ยกเลิก  ได้แก่ 
- โครงการป้องกันเด็กจมน้้า 
- โครงการอาหารปลอดภัย 
- โครงการจิตอาสาท้าดีด้วยหัวใจ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออกประจ้าปีงบประมาณ 2565 
- โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาผ่าตัดต้อกระจก 
- โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้้า 
- โครงการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่  
1. โครงการ กองทุนต าบล ผู้รับผิดชอบ แผน CUP ไม่ทราบ เนื่องจากไม่ได้ส่งตามก าหนดที่ สสจ.ก าหนดไว้ยากใน

การติดตาม 
2. งานแผนติดตามแต่ผู้รับผิดชอบไม่ได้รายงานการติดตามเป็นจุดอ่อนของการขับเคลื่อนงาน ตามกลยุทธ์   
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3. ส่งรายงานการติดตาม แต่ไม่มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด และ Small success 

๒.  รายงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่  
ครุภัณฑ์ จ านวน 

เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 1 
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ 1 
เครื่องพ่นยา 3 
ประธานฯ  ให้เอนกรับไปประสานติดตามกับงานพัสดุ 
คุณเอนก รับทราบ และประสานการด าเนินงาน 
4.3 กลุ่มงานปฐมภูมิ/สมจิตร์ 
 1. ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งเป้าหมายวัคซีนไข้หวัดใหญ่  
    ๒. ขอความร่วมมือ เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 โดยให้แจ้งจ านวนเป้าหมายถึงจะได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 
และในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 5 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่  คุณเปมิกาจะรวบรวมและให้ส่งรายชื่อภายใน
วันที่ 19 ก.ค.2565 
๔.๔ กลุ่มการพยาบาล/ คุณวิรัชฎา 
 แจ้งการประเมิน ER คุณภาพ รพ.สต. ในวันที่ 2 ส.ค.2565 เป้าหมายที่ รพ.สต.ดงคู่ และ รพ.สต.สารจิตร และใน
ส่วนของ โรงพยาบาลซึ่งเป็นพี่เลี้ยง จะเข้าประเมินเบื้องต้นในทั้งสองแหง่ วันที่ 18 ก.ค. 2565 
๔.๕ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม/ คุณสมพร 
 1. แจ้งการปรับแนวทางการด าเนินงานอาหารปลอดภัย ปี 2566 และจะมีการแจกป้ายให้ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
    2. Thai Stop Covid ของร้านอาหารในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลยังมีผลงานต่ า ในหลายด้าน ซึ่งควรมีการน าเสนอ
การด าเนินงาน 
ที่ประชุม/ รับทราบ 
งานปฐมภูมิ/ จะปรับแนวทางและเร่งด าเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 สสอ. 
ผู้ช่วยสงกรานต์/ ขอรับเงินสนับสนุน การตรวจ ATK ของ รพ.สต. บ้านปากคะยาง จ านวน 32,500- ซึ่ง สปสช.แจ้งว่า
จะโอนเงิน ผ่าน CUP 
งานประกันฯ / รับทราบ ขอตรวจสอบการออก Statement ของ สปสช.ตาม REP ที่เบิก หากพบมีการชดเชยและแจ้ง
โอนเงิน จะแจ้งให้ทราบ และจะขออนุมัติเพ่ือเบิกจ่าย 
มติที่ประชุม/ รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
  

 
..........................................
(น.ส. มณทกานต์  นามแก้ว) 

 
 
ผู้บันทึกการประชุม 

(เลขานุการ) 

  
 

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

(นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 

 

 
 
ตรวจทาน 
(ประธานฯ) 
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