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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 

ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
……………………………………….. 

ผู้มาประชุม 
1 นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2 นายกฤษณะ แก้วมูล รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3 นางเมตตา  ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4 นายจรัญ   จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5 นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
6 นายปัญญา   ขวัญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
7 นายมนู  เกตุเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
8 นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9 นางณัฐพงษ์  เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
10 นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
11 นางสาววรรณา  ช่ืนอินทร์  แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
12 นางพิมลรัตน์  ช่ืนบาน     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13 นายวัฏฏธรรม  นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
14 นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
15 นางกนกวรรณ  กลับสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
16 นายอนุ  เอี่ยมทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17 นายอภิญญา  จุติตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      
18 นางนางวราภรณ์  จิโน  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
            1.1 ขอต้อนรับ คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   
1. นายจรัญ  จันทร์ดี    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
2. นางวราภรณ์  จิโน    หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    
            1.2 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแผนการขับเคล่ือน ปีงบประมาณ 2565  
ของกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย    ระยะเวลาการนำเสนอ   กลุ่มงานขนาดเล็ก  15  นาที   กลุ่มงานขนาดใหญ่ 
20 นาที   โดยให้เสนองบประมาณท่ีจะใช้ในการขับเคล่ือน ทุกแหล่งงบประมาณ  มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
สรุปงบประมาณท่ีกลุ่มงานเสนอขอท้ังหมด  โดยให้ใช้ยอดงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับจัดสรร ในปี 2565           

1 นางสาวเบญจมาศ  พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2 นายทวี  ล้ิมรส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4  นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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จากยอดการจัดสรรในปี 2564  ให้พิจารณาเงินกัน ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง/การจัดสรรให้ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ จากยอดการเบิกจ่าย 3 ปี ย้อนหลัง(2562-2564) ประกอบการพิจารณาเงินกัน ในปี 2565 
           1.3 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแผนการขับเคล่ือน ปีงบประมาณ 2565  
ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  วันท่ี 3-4 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  ระยะเวลาการนำเสนอ   30 นาที  ให้ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนวทาง การแก้ไขปัญหา 
ภายในเวลา 15 นาที ซึ่งจะพิจารณา Action Plan ท่ีจะบรรลุตามเป้าหมาย ท้ังนี้ โครงการอบรม/ประชุม คาดว่าจะน้อยลง 
            1.4 นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  9 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

       - ให้ความสำคัญสูงสุด ต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
1. การใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคล่ือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ นำพาประเทศสู่ภาวะปกติ ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้
ใกล้เคียงกับภาวะปกติ 
2. พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้รองรับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ  
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย 3 หมอ ท้ังเขตชุมชนและเขตเมือง /ในปีงบประมาณ 2565 
มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ลงพื้นท่ีสุ่มการเยี่ยมบ้าน 3 หมอ ท้ังนี้ ทุกครัวเรือนต้องได้รับการ
เย่ียมบ้านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4. พัฒนาและเสริมศักยภาพ รพ.สต. เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจำตำบล ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู 
และคุ้มครองผู้บริโภค “ชุมชนสุขภาพดี พึ่งตนเองได้”  ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดสุโขทัย รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 100  การลงประเมินในปี 2565 ให้เน้นการคงสภาพ รพ.สต.ติดดาว  และต่อ
ยอดการพัฒนา  โดยใช้หลัก  7 Excellence  ให ้รพ.สต.เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจำตำบล  สำหรับตำบลท่ีมี รพ.
สต. มากกว่า 1 แห่ง ควรมีการจัดต้ัง พชต. เพื่อการขับเคล่ือนปัญหาสุขภาพ  มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ   
5. พัฒนาและบูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบด้าน ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  : ให้ขับเคล่ือน
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ นำผลงานวิชาการ 
“รูปแบบการจัดการตำบลเพื่อความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ” ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปอง
พล  วรปาณิ ต่อยอดการพัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุ 
6. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการ ด้วยการต่อยอด 30 บาท รักษาทุกท่ี เข้ารับบริการโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว 
เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความยุ่งยากด้านเอกสารและรายจ่ายของประชาชน มอบ รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวช
กรมป้องกัน)  และกลุ่มงานประกันสุขภาพ  ศึกษารายละเอียด และนำเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโดยเร็ว 
7. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็งทุกท่ี ท้ังการผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา ท่ีรวดเร็ว ครอบคลุม ทุกพื้นท่ี         
มอบ รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรมป้องกัน) และกลุ่มงานประกันสุขภาพ ศึกษารายละเอียดการเข้ารักษา 
มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ค้นหาข้อมูลการเสียชีวิตจากมะเร็ง 5 ลำดับท่ีสูงสุดในจังหวัดสุโขทัย  แยกเพศ โดย
เปรียบเทียบกับ ระดับ ประเทศ / เขต   ท้ังนี้ Service plan สาขามะเร็ง จะต้องดำเนินการคัดกรอง เพื่อให้ได้รับการ
วินิจฉัย และได้รับการรักษา โดยเร็ว  
8. พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ แก่ประชาชน  : ให้ต่อยอดจากนโยบายจังหวัดสุโขทัย  “สุโขทัย เมืองสุขภาพดีบนวิถีไทย” มอบกลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ศึกษาและคัดเลือกสมุนไพร 5 ชนิด ท่ีเหมาะกับสภาพอากาศจังหวัดสุโขทัย 
ปลูกง่าย  มีแหล่งรับซื้อ และราคาดี  เพื่อส่งเสริมการปลูกและสร้างรายได้ ให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย   สำหรับการขอ
อนุญาตปลูก กัญชา กัญชง ,การขออนุญาตทำผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง กระท่อม , การขับเคล่ือนคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ และการให้บริการ  มอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข                                              
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9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพประชาชน เพื่อเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่วน
บุคคลอย่างรวดเร็ว รูปแบบใหม่ ทันสมัย มีมาตรฐาน : มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขับเคล่ือนงาน
คุณภาพข้อมูลให้เป็นรูปธรรม และมีตัวช้ีวัดความสำเร็จ  โดยใช้หลัก Data Governance และให้ รก.นายแพทย์
เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรมป้องกัน)  เป็นประธาน CIO จังหวัดสุโขทัย  
            1.5 นโยบายมุ่งเน้น กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565  โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  :  9 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง : จังหวัดสุโขทัย จัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 50 ทีม 
มีหมอประจําตัว 3 คน และ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 100  
2. เศรษฐกิจสุขภาพ 
- สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง : พิจารณาการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ ย้อนหลัง 3-5 ปี เพิ่มขึ้นหรือลดลง ควรทำ
อย่างไรให้ชุมชนมีรายได้ 
- จำนวนมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 5 
- มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
4. สุขภาพดีวิถีใหม่ : มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ , กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ในการประเมิน Health Literacy มี
การวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างไร 
- ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ร้อยละ 80  
- คนมีความรอบรู้สุขภาพ 10 ล้านคน  
- กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ร้อยละ 90 
5. COVID-19 : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  :  จังหวัดสุโขทัย มีเป้าหมายการฉีดวัคซีน เข็ม 1(7,8,9) เดือน
ตุลาคม ร้อยละ 70 , เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 80 , เดือนธันวาคม ร้อยละ 90 และเป้าหมายการฉีดวัคซีน เข็ม 2 
(5,6,7) เดือนตุลาคม ร้อยละ 50 , เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 60 , เดือนธันวาคม ร้อยละ 70  
  สำหรับพื้นท่ี  Covid Free Setting อำเภอเมืองสุโขทัย เข็ม 1 และ 2 เป้าหมาย (8 ,9 ,10) คือ 
ประชาชนอำเภอเมืองสุโขทัย ร้อยละ 80, ประชาชนตำบลเมืองเก่า ร้อยละ 90, ประชาชนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย ร้อยละ 100  
6. ระบบบริการก้าวหน้า :  
- ให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาได้ทุกท่ี (Cancer Anywhere)  ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัด เคมีบําบัด รังสี
รักษา ภายใน 4, 6 และ 6 สัปดาห์ เป็นร้อยละ 75, 75 และ 60 ตามลำดับ  
- พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยโควิด และโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ   โรงพยาบาลระดับ 
A,S,M1,M2 มีการพัฒนาศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด และโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 : มอบ รก.
นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรมป้องกัน) และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดทำแนวทางการรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ในโรงพยาบาล 9 แห่ง โดยแบ่งการรักษาตามอาการผู้ป่วย สีเขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อลดปัญหาการส่งตัวของผู้ป่วย 
- Innovative Healthcare Management : EMS (Environment, Modernization and Smart Service) 

1) สถานบริการผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (the must) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
2) สถานบริการต้นแบบในการพัฒนาตามนโยบาย EMS ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับช้ันสูง (the best) 

อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง : มอบ กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย รับผิดชอบดำเนินการ และ
ศึกษาเกณฑ์ EMS : เป้าหมาย  โรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัดสุโขทัย ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐาน (the must) 
ทุกแห่ง ร้อยละ 100 และให้โรงพยาบาล 1 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับช้ันสูง (the best)  
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7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม : มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
- บูรณาการดูแลผู้สูงอายุ ครบด้าน BMTEC (Brain-Mental-Teeth-Eye & Ear-Cardio) 

1) ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีพึงประสงค์ 
2) ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  

- พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสุข และมีความเข้มแข็งทางใจ ปลอดภัย
จากผลกระทบด้านสุขภาพจิต 
8. ธรรมาภบิาล 
- ธรรมาภิบาล โปร่งใส : มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ,กลุ่มกฎหมาย  

1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ92 
2) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92  

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดมีการใช้บริการศูนย์
ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 : มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดเตรียม
ความพร้อม การเปิดห้องศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน และเจ้าหน้าท่ี  
9. องค์กรแห่งความสุข :  
- Talent Management บุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นได้รับการพัฒนา มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 80 : มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าฝ่ายในโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
- พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุขท่ีมี
คุณภาพ ระดับจังหวัด เขตสุขภาพ สป.ส่วนกลาง และกรม อย่างน้อย ระดับละ 1 หน่วยงาน : มอบ กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จัดส่งผลการประเมิน Happinometer ให้พื้นท่ี และข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนา 
Happinometer แต่ละด้าน  
            1.6 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  การดำเนินงานสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2565 จะเริ่มในช่วง
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2564   มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  นำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งถัดไป 
            1.7 การทบทวน คำส่ัง ของคณะกรรมการ ชุดต่างๆ ยกเว้นคำส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. มอบ ทุกกลุ่มงาน 
เร่งดำเนินการ ภายใน 15 พฤศจิกายน 2564  
 1.8  จากการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 :  
        - การดำเนินงาน Service Plan ตรวจสุขภาพให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
        - การนำเสนอ พิจารณาของบประมาณสนับสนุนจากวงเงินกัน ของ สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 
เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย และ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีนคร ได้รับการพิจารณาอนุมัติในวงเงิน 3 ล้าน
บาทและ 2 ล้านบาท  มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จ ภายใน ธันวาคม 2564 
            1.9 ปฎิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564  
 - วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 : วันเจษฎาบดินทร์ และวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ  ณ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
 - วันท่ี  28 ตุลาคม 2564 :  เช้า ก่อนเวลา 09.00 น.กิจกรรม Happy Birthday เจ้าหน้าท่ีท่ีเกิดเดือน
ตุลาคม ,   ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2564    
                                                บ่าย ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
  - วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนตุลาคม 2564 
  - วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
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  - วันท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2564 ประชุมการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแผนการ
ขับเคล่ือน ปีงบประมาณ 2565  จังหวัดสุโขทัย 
  -  วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 : เช้า ประชุม คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 
                 -  วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 : บ่าย ประชุม คณะกรรมการกัญชา พิจารณาพื้นท่ีเพาะปลูกกัญชาทาง 
  -  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564   ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 
  -  วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ประชุมสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
 -  วันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2564  รับคณะกรรมการติดตามประเมินผลงาน TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ รอบลงพื้นท่ี  ปี 2564 
 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 17 กันยายน 2564      
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม  เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2564  โดยไม่มีคณะกรรมการขอปรับแก้ไข วันนี้ จึงขอ
มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12 ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม : ไม่มี 
 

วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  : ไม่มี 
 

วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข :  กำหนดการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

             5.2 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก :  กำหนดการ“วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
แห่งชาติ” วันท่ี  27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
09.00–09.20 น.  พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ ลานอเนกประสงค์ สสจ.สุโขทัย 
09.20-10.30 น.   พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลท่ี ๓ 
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน  

  พิธีเปิด วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ  
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบโอวาทและนโยบายการดำเนินงาน ปี  ๒๕๖๕ 

10.30-11.00 น.   การเยี่ยมชมนิทรรศการวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ 
 - บูธ ภูมิปัญญาไทย ตำหรับยาแพทย์แผนไทย                   - บูธ สมุนไพรไทย 

- บูธผลงานวิชาการแพทย์แผนไทยฯ                              - บูธ การผลิตยานวด ยาดม 
- บูธ สมุนไพร และน้ำด่ืม สมุนไพร  
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11.00-12.00 น.  เสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง แพทย์แผนไทย       
                        ในยุคโควิด-19 ผู้เสวนาประกอบด้วย 
                       1. นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก  
                       2. นายชัยพร อนุสรณ์พรเพิ่ม       นายกสมาคมแพทย์แผนไทย จ.สุโขทัย 
                       3. นางสาวศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  นายกสมาคมส่ือมวลชน จ.สุโขทัย 
                       4. นายอัศวิน ล้ิมฤกษ์รำลึก          ผอ.รพ.เขาแก้วศรีสมบูรณ์                                                           
 13.00-16.00 น. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลงานวิชาการสาธารณสุข ด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
                       *หมายเหตุ  สวมชุดผ้าไทย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

             5.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก :  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรวัดวังตะคร้อ 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรวัดวังตะคร้อ 
พื้นท่ีการปลูกสมุนไพร    :  วัดวังตะคร้อ/ชุมชน 
การผลิต/แปรรูปสมุนไพร    - อาคารของ อบต.หนองหญ้าปล้อง สร้างในพื้นท่ีวัดฯ งบ อบจ.สุโขทัย 
                                  - อบต.ฯ ขอปรับปรุงอาคาร งบจังหวัดสุโขทัย แบบอาคารไม่ผ่าน GMP คืนงบประมาณ 
                                  - อบต.ฯ ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  เพื่อดำเนินการยื่นขอ GMP และ 
ปรับปรุงอาคาร อบต.ฯ อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง ฯ 
การสนับสนุนด้านวิชาการ :  สสจ.สุโขทัย และ สนง.เกษตรฯ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

             5.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : การรับการติดตามประเมินผลงาน TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นท่ี ปี 2564  
- กำหนดการรับการติดตามประเมินผลงาน จังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ รอบลง
พื้นท่ี ประจำปี 2564 จังหวัดสุโขทัย  วันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2564 
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  ชมรม TO BE NUMBER ONE  พื้นท่ีอำเภอศรีสัชนาลัย  จำนวน 4 ชมรม  
- อำเภอ TO BE NUMBER ONE 
- ชมรม TO BE NUMBER ONE  ชุมชนดอยไก่เข่ีย 
- ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนเมืองเชลียง   
- ชมรม TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564  ชมรม TO BE NUMBER ONE  พื้นท่ีอำเภอเมืองสุโขทัย  จำนวน 2 ชมรม   
- จังหวัด TO BE NUMBER ONE   
- ชมรม TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุโขทัย 
Time line เพื่ อเตรียมความพร้อมการรับการประเมินผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE  
รอบลงพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย 
วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 : ช้ีแจงเกณฑ์การติดตามประเมินผลงานจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE  
ระดับประเทศ รอบลงพื้นท่ีประจำปี 2564 
วันท่ี 15  ตุลาคม 2564 – 9  พฤศจิกายน 2564 : เตรียมความพร้อมการรับการประเมินผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม 
TO BE NUMBER ONE – เอกสารตามเกณฑ์การประเมิน – ผลงานตามเกณฑ์การประเมิน  - การนำเสนอ   
วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2564 ลงเย่ียมหนุนเสริมพลังพื้นท่ี เพื่อเตรียมความพร้อมโดยทีม สสจ.สุโขทัย 
วันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2564 รับการติดตามประเมินผลงานจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับ
ภาค รอบลงพื้นท่ี ปี 2564 
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ประธาน : ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด เพิ่มรายช่ือคณะกรรมการฯ ในการนำเสนอ ในท่ี
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนตุลาคม ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 
 

             5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : แผนหน่วยแพทย์ พอ.สว. 
1. แผนปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ปีงบประมาณ 2565 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี 
(โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน) 

 
ประธาน : กำหนดการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. เดือนพฤศจิกายน 2564 ให้จัดหลังงานลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย  
 

2. แผนงานกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 
3. แผนปฏิบัติงานกิจกรรมรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี พอ.สว. จังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ 2565 

 
 

4. แผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรม จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
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5. แผนปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคล่ือนท่ีเพื่อประชาชนด้อยโอกาส ในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีท่ี 17  ณ อำเภอ
ศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 5.6 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  : รายงานสถานการณ์ COVID 19 
ตาราง กลุ่มตรวจค้นหาเช้ือ Covid-19 1 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2564 

 
ตาราง การติดตามอาการผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย 

 
 

อยู่ระหว่างควบคุมโรค 4 Cluster  
1. ตลาดไตรรัตน์/วัดคูหาสุวรรณ  388 ราย    3. ม.5 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ  23 ราย 
2. รับจ้างบรรจุอาหารสัตว์ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ 25 ราย     4. บริษัทขนส่ง J&T Express กงไกรลาศ 15 ราย 
สถานการณ์สงบแล้ว 20 Cluster 
1. ม.3 วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง  130 ราย   2. ม.9 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย  44 ราย 
3. ม.2 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย  58 ราย 4. ขายก๋วยเต๋ียว ต.ธานี  อ.เมืองสุโขทัย  33 ราย 
5. บ้านเอื้ออาทร ม.1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก  13  ราย  
6. ม.7 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย  11 ราย 7. ม.7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก  35 ราย 
8. สนามบินสุโขทัย  51 ราย  9. ม.7 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย  42 ราย  
10. ม.8 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสล่ียม  8 ราย            11. ร้านทีมาร์ท ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ  15 ราย 
12. ม.4 ต.ท่าชัย  อ.ศรีสัชนาลัย  14 ราย 13. บริษัทชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง จ.สุโขทัย  31 ราย 
14. บริษัทไอเวิลด์ อ.เมืองสุโขทัย  16 ราย 15. ร้านสิบสองหน่วยตัด  15 ราย 
16. ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านสวน  17 ราย 17. ตลาดโลตัส สาขาสวรรคโลก   8 ราย 
18. แคมป์ก่อสร้าง อ.บ้านด่านฯ 48 ราย 19. อบต.วังน้ำขาว อ. บ้านด่านฯ 30 ราย 
20. สำนักงานก่อสร้างชลประทาน หาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก  11 ราย 



9 
 
สาเหตุหลักท่ีทำให้เกิดการระบาด คือ ผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงเดินทางเข้ามาจังหวัดสุโขทัย และไม่ปฏิบัติตามประกาศ
จังหวัด (ไม่รายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ี และไม่กักตัว 14 วัน) 
Index case  1. ขับรถขนส่งสินค้า   9 เหตุการณ์ (37.50%) 
  2. ค้าขาย   6 เหตุการณ์ (25.00%)  
  3. เดินทางกลับจากพื้นท่ีเส่ียง  4 เหตุการณ์ (16.67%) 
  4. อื่นๆ     3 เหตุการณ์ (12.50%) 
  5. ทำงานโรงงาน             2 เหตุการณ์ (8.33%) 
แผนภูมิ พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด และท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง ข้อมูลต้ังแต่ 16 ต.ค.64 จนถึงปัจจุบัน 

 
ข้อมูลผู้ท่ีฝ่าฝืนประกาศจังหวัดสำหรับพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด รวม 14 ราย 
- ฝ่าฝืนประกาศจังหวัด 8 ราย 
- ติดในครอบครัว 5 ราย 
- เพื่อนร่วมงาน 1 ราย 
 

- เพิ่ม จังหวัดท่ีไม่ใช่ 23 จังหวัด แต่รู้ว่ามีประวัติเส่ียงทำให้มีการติดเช้ือในพื้นท่ี รวม 25 ราย 
  จ.เพชรบูรณ์ ทำผิด 1 ราย เพื่อนติด 15 ราย   /  จ. สระแก้ว ทำผิด 2 ราย คนในครอบครัวติด 7 ราย 
มาตรการผู้เดินทางเข้าจังหวัดสุโขทัย (ฉ.47) 
มาตรการการกักตัว 14 วัน 
1. ต้องมีการออกคำส่ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกักตัว 14 วัน 
2. มอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน กำกับติดตามการกักตัว 14 วัน อย่างเคร่งครัด 
3. หากมีการฝ่าฝืนการกักตัว จะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณี 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นำเข้าวาระ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ประจำเดือนตุลาคม 2564 และ มอบ กลุ่มกฎหมาย รายงานสรุปการดำเนินคดีท้ังหมด  ให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด รับทราบ 
สรุปผลการรับวัคซีน COVID-19 จังหวัดสุโขทัย 
เป้าหมาย  356,590  คน  เข็ม 1 ร้อยละ  68.43 ,  เข็ม 2 ร้อยละ  46.50  ท่ีมา : ข้อมูล MOPH-IC  ณ  วันท่ี 25 
ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น. 
เข็มท่ี 1   Sinovac / Sinopharm / AstraZeneca / Pfizer :  244,020 คน 
เข็มท่ี 2   Sinovac / Sinopharm / AstraZeneca / Pfizer :  165,823 คน 
Booster AstraZeneca / Pfizer : 7,824 คน 
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ตาราง   สรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย  ท่ีมา : ข้อมูล MOPH-IC ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 เวลา 
08.30 น. ข้อมูลฉีดสะสมถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2564  

 
 

ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ปรับแก้ไขตารางข้อมูล ให้ถูกต้อง (ข้อมูลตามประชากรอยู่จริง เฉพาะ Type 
1,3) ให้รวมทุกวัคซีน และแยกจำนวนผู้มารับบริการท่ีมาจากต่างจังหวัด  
ตาราง สรุปผลการฉีดวัคซีน Sinopharm จังหวัดสุโขทัย เป้าหมาย 50,000 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 39,095 คน ร้อยละ 
78.19 ท่ีมา : ข้อมูล MOPH-IC ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. 

 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ปรับแก้ไขตารางข้อมูลฯ ข้างต้น ให้ถูกต้อง ดังนี ้
1. ใช้ข้อมูลตามประชากรอยู่จริง เฉพาะ Type 1,3 
2. ใหร้ะบุ จำนวนเข็ม 1 และ 2 (ลบคอลัมน์ เป้าหมายออก) 
3. ใหร้ะบุ แหล่งวัคซีน มาจาก องค์การบริหารจังหวัดสุโขทัย หรือ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
 

ตาราง พื้นท่ีฉีดวัคซีนโควิด-19 รองรับการเปิดประเทศ (COVID free Area)จังหวัดสุโขทัย 

 
 

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : ข้อมูลสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดสุโขทัย ข้างต้นเป็นข้อมูล 
(Workload) นับรวมประชาชนต่างอำเภอ Walk In เข้ามารับการฉีดวัคซีนท่ีอำเภอเมืองสุโขทัย 
ประธาน : เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นท่ี (COVID free Area) เข็ม 1 และ 2 (7,8,9) คือ ประชาชนอำเภอ
เมืองสุโขทัย ร้อยละ 70, ประชาชนตำบลเมืองเก่า ร้อยละ 80, ประชาชนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร้อยละ 90 
มอบ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล วัคซีนโควิด-19 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ,กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข, 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เร่งดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูล ให้ถูกต้อง (ข้อมูลตามประชากรอยู่จริง เฉพาะ 
Type 1,3) ภายในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 และ มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) วางแผน
เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นท่ี (COVID free Area) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย 
โดยให้ เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสุโขทัย นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ประจำเดือนตุลาคม 2564 
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ตาราง สรุปผลการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา จังหวัดสุโขทัย ข้อมูลสะสมถึงวันท่ี 24 ตุลาคม 2564 

 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนท่ีรับวัคซีน Sinovac  2 เข็ม 
ครบ 4 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (AstraZeneca) ได้ท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง ต้ังแต่วันท่ี 26 
ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
 

วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : จากกรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ 
ขอสนับสนุนงบค่าเส่ือม ส่วน 20 % สำหรับกั้นห้องพัฒนาการเด็ก ท่ีมีราคาค่อนข้างสูง โดย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล แจ้งว่า ทีมประเมินจังหวัด ให้คำแนะนำการกั้นห้อง  ดังนั้น จึงขอให้ทีมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ติดดาว หรือ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาเกณฑ์การให้บริการ
พัฒนาการเด็ก จำเป็นต้องกั้นห้อง หรือ จัดเป็นมุมพัฒนาการเด็ก  
ประธาน : มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด ให้คำแนะนำบนพื้นฐานความจริง และคำนึงถึง
ทรัพยากรเป็นหลัก  
 

  6.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) : สืบเนื่องจาก“วันภูมิปัญญาแพทย์แผน
ไทยแห่งชาติ”  วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00–16.30 น.  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอความ
ร่วมมือ เจ้าหน้าท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่งกายชุดผ้าไทย 
 

    6.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประธาน  : มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป นำเข้าวาระก่อนการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  แจ้งการแต่งกายผู้เข้าประชุม : ชุดเส้ือ
ซาฟารีขาว หรือ เส้ือฟอร์มฟ้า 
 

             6.4  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 10 /2564 วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สสจ.สุโขทัย 
 
วาระที ่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

วาระ
ก่อน
การ
ประชุม 

1. แสดงความยินดีกับสาธารณสุขอำเภอใหม่  
2. องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบดีเด่น ระดับเขต 2         
3. ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับจังหวัด  
4. ผลการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ” ประจำปี 2564  
5. มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เข้าร่วมสนับสนุน
การรักษา และป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
6. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนตุลาคม 2564 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
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วาระที ่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย 

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งที่ 9/2564  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1 การจัดบริการทันตกรรมในจังหวัดสุโขทัย 
3.2 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2564 /รายงานงบลงทุน ปี 2565 
3.3 การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 
3.4 Covid-19 (การฉีดวัคซีน Covid-19) 

 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

4. เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : เงินกันเขต ปี 2564 
     4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสรมิพัฒนา) : การจัดงานวันลอยกระทง  
     4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
     4.1.4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ)  
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป 
4.3 โรงพยาบาลชุมชน 
4.4 สาธารณสุขอำเภอ 
     4.4.1 สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย : พ้ืนที่ฉีดวัคซีน Covid-19 รองรับการเปิด    
             Covid Free Area 
4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.5.1 การรายงานคลังวัคซีนของโรงพยาบาล จ.สุโขทัย เพ่ือเร่งรัดการฉีดวัคซีน 
     4.5.2 การรับการติดตามประเมินผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพ้ืนที่ปี 64  

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จันทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย 
 
 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 

5. เรื่องเพือ่พิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานฯ 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.  เรื่องอื่นๆ  
 

ปิดประชุม :  เวลา 14.30 น. 
 

                    จิราภรณ์  สุกันทา                                              ศุภพิชญ์  ญาณโสภณ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                  (นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 




