
รายงานการประชุม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพงานข้อมูลในผู้รับผิดชอบงานและผู้ปฏิบัติงาน 

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

ผู้เข้าประชุม 

1.สหรัต  เดเระมะ           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สสอ.เทพา    

2.นายรุซลาน  มามุ           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   รพ.สต.ทุ่งโดน   

3.นางณัฐพร  ทองแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.ท่าม่วง 

4.นางเนตรดาว  ชูแว่น  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.ลำไพล 

5.นางสาวแวรอมล๊ะ  สลำหมาด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.พรุชิง 

6.นางอุไร  หมั่นสัน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.พรุชิง 

7.นางตอลาบ๊ะ   หมัดเหล็ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.ตาแปด 

8.นางอามีด๊ะ  หลีมะพรรณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.ตาแปด 

9.นางสาวสุจิตรา  ลือเมาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวศูนย์1 

10.นางเจ๊ะสุไปเด๊าะ  ติ่งไหลเสม  พนักงานช่วยเหลือคนไข   คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวศูนย์1 

11.นางสาวจุไรรัตน์  ล่าหับ พนักงานบริการ    คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวศูนย์3 

12.น.ส.นิแอเสาะ คูมา   นักวิชาการสาธารณสุข   คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวศูนย์2 

13. .น.ส.อัจฉราพรรณ คงนุ้ย พนักงานพิมพ์     คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัวศูนย์2 

14.น.ส.หัตยา  โนรดี    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธรณสุข   รพ.สต.เกาะสะบ้า 

15 น.ส.ยัซมีน  หะมะ   แพทย์แผนไทย         รพ.สต.เกาะสะบ้า 

16.นางคอลีเยาะ  มามุ   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ตูหยง 

17.นางเนตรดาว ชูแว่น   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.ลำไพล 

18. น.ส.ลภสัรดา เปียทนงค์        พนักงานช่วยเหลือคนไข้    รพ.สต.ทุ่งโดน 



19.นายอนุสรน์ โปดำ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าสาธารณาสุข  รพ.สต.ท่าแมงลัก 

20.น.ส.แวหะมีดะฮ์  มะแอ          เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.วังใหญ่ 

21.น.ส.จันทรา  รักใหม่   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.วังใหญ่ 

22.น.ส.กิตติยา  ประยูรเต็ม   พนักงานช่วยเหลือคนไข้   รพ.สต.สะกอม 

23.น.ส.มุตจิตา  มุสอแยนา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.สะกอม 

24.น.ส.ฟารีซัน  ฮามะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.ท่าม่วง 

25.น.ส.สุณีย์  เหมหมัด  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รพ.สต.ท่าไทร 

26.น.ส.รุ่งนภา  แก้วสามเขียว พนักงานบริการ    สสอ.เทพา 

27.นางกัณฑิมาพร  บุญก่อเกื้อ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สสอ.เทพา 

28.นางมารีนา  หลำสะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ.เทพา 

29.นางนุสรีนา  มูสอดี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ.เทพา 

30.น.ส.นันทิตา  หมัดชะบูลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ตูหยง 

31.น.ส.ซอฟียะฮ์  เตะหมัดมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.เทพา 

32.น.ส.ซัลมา  สาเม๊าะ  นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.เทพา 

33.น.ส.อาสิย๊ะ  หัดสมัด  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.ตูหนง 

34.นางนุสสา  พรหมจุล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.ท่าแมงลัก 

35.น.ส.อาอีฉ๊ะ  หนิ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.สะกอม 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

1.1 นายสหรัต  เดเระมะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ แจ้งเรื่องจาก นายอาหาหมัด สีระโก  
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา  แทน สืบเนื่องจากป่วย 
ไม่สามารถร่วมประชุมได้ โดยแจ้งกล่าววัตถุประสงค์ และกำหนดการจัดประชุมครั้งนี้  

1.2 ชี้แจงจากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2565 ของจังหวัด ผลงานของ
อำเภอเทพา และได้รับการขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานจนบรรลุตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะงาน



ตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นหลักๆที่สำคัญ ได้แก่ การติดตาม ควบคุม กำกับติดตาม คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม และ
คุณภาพข้อมูลรับบริการในมิติเชื่อมโยง 5 ด้าน 

1.3  นายสหรัต  เดเระมะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้ให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้เล่าปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปเป็นประเด็นต่างๆดังนี้ 

-การใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์
สนับสนุนต่างๆ 

-การควบคุม กำกับ ติดตาม คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม และข้อมูลในมิติเชื่อมโยง 5 ด้าน รวมถึงช่องทางการติดตาม
ตั้งแต่ระดับจัดหวัด ในส่วน ระบบสารสนเทศระดับจังหวัด (Songkhla is ) ระบบสานสนเทศระดับอำเภอ 

-การดำเนินงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อกฏหมาย Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ เป็น 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็น กฏหมายที่ออกมาคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

-การนำเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ หรือโปรแกรมใหม่ มาอำนวยความสะดวก และประยุกต์ในงานการให้บริการ
สาธารณสุข หรืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565   

 นายสหรัต  เดเระมะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ นำเสอนผล
การดำเนินงาน โดยนำเสนอผลงานออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 1.คุณภาพข้อมูล43แฟ้มมาตรฐาน 

 2.คุณภาพข้อมูในมิติเชื่อมโยง 5 ด้าน 

 3.คุณภาพข้อมูลประชากร ประชากรซ้ำซ้อนในจังหวัดสงขลา 

1.คุณภาพข้อมูล43แฟ้มมาตรฐาน 

 ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ 43 แฟ้ม ประมวลผล ณ วันที 29 กันยายน 2565 ภาพรวมจังหวัดสง
ของ อำเภอเทพา ผ่านเกณฑ์คุณภาพบริการ 100% และ คุณภาพ43แฟ้มแยกรายอำเภอ โดยเกณฑ์อยู่ที่มากกว่า
99% อำเภอเทพาอยู่ 99.91% โดยอำเภอท่ีทำผลงานได้มากสุด คือ อำเภอบางกล่ำ ผลงานอยู่ที่ 99.99% และ
อำเภอที่ดำเนินการน้อยสุดคือ อำเภอเมืองสงขลา ผลงานอยู่ที่ 98.70% 



 

 

2.คุณภาพข้อมูล 5 ด้านในมิติเชื่อมโยง 

ข้อมูล 5 ด้าน ( ทันเวลา, ถูกต้อง, เชื่อมโยง, คุณภาพแฟ้ม PERSON, ครบถ้วนพิกัดบ้าน) ประจำปี 
2565 

ภาพรวมผลการดำเนินงานในจังหวัดสงขลา ซึ่งเกณฑ์อยู่ต้องมากกว่าร้อยละ 95 ด้านผลงานอำเภอที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 5 ด้านอยู่ 10 อำเภอ ประกอบด้วย คือ นาหม่อม ระโนด สทิงพระ ควนเนียง จะนะ บางกล่ำ นา
ทวี สิงหนคร เทพา คลองหอยโข่ง และที่ยังไม่ผ่าน ประกอบด้วย คือ รัตภูมิ สะบ้าย้อย สะเดา กระแสสินธุ์ เมือง
สงขลา หาดใหญ่ 

ผลการดำเนินงานของอำเภอเทพา ผลงานอยู่ที่ 100%  



 

ผลการดำเนินงานแยกรายสถานบริการ อำเภอเทพา สถานบริการที่ทำผลงานได้สูงสุดคือ รพ.สต.ทุ่งโดน 
ผลงาน 99.94% และสถานบริการที่ทำผลงานน้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลเทพา ผลงาน 97.24 % 

 

 

3.คุณภาพข้อมูลประชากร 

 ผลการดำเนินงานด้าน คุณภาพประชากรที่ไม่ซ้ำซ้อนในจังหวัดสงขลา 

 

โดยเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 99.50 ซึ่งอำเภอเทพา ผลงาน อยู่ที่ 99.79 % ยังคงมีข้อมูลประชากรซ้ำซ้อนอยู่ที่ 
0.21 % 



 โดยแนวทางการดำเนินการตรวจเช็คข้อมูลและการจัดการภายในอำเภอเทพา ให้ตรวจเช็คข้อมูลผ่าน
ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ซึ่งระบบดังกล่าว มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line notify แจ้งเตือนเป็นประจำทุก
วัน โดยทุกสถานบริการสามารถตรวจเช็คในรายงาน ประชากรซ้ำซ้อนในอำเภอเทพา และแก้ไขให้ถูกต้อง 

การจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ  2566 

 เริ่มกระบวนการด้วยการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการตอบแบบสอบถามและความคิดเห็น โดยแยกตาม
ประเด็น โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง ขุดอ่อน ปัญหาอัปสรรค์ และโอกาศพัฒนา ซึ่งจากการสรุปและวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1.ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ไอที Hardware 

 

 2.ด้านโปรแกรมและระบบงานที่เกี่ยวข้อง Software 

 

 3.ด้านเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งาน Peopleware 

 

 โดยคณะอนุกรรมจะนำข้อมูลจากการสำรวจ ไปวิเคราะห์และสรุป เพ่ือดำเนินการต่อในส่วนการกำหนด
แผนงานโครงการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  ทบทวนคณะอนุกรรมการ และบทบาทหน้าที่      

                                                        ปิดประชุมเวลา ๑6.๐๐ น. 

      นายสหรัต เดเระมะ   ผู้บันทึกการประชุม   


