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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 11 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

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

ผู้มาประชุม 
1 นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2 นายวิชัย วนรัตน์วิจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3 นางเมตตา  ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4 นายจรัญ  จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5 นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
6 นายปัญญา ขวัญวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
7 นางณัฐธิกา  พฤกษิกานนท์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
8 นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
9 นายณัฐพงษ์  เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
10 นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
11 นายพัชรินทร์  คีรีมาศทอง  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
12 นางพิมลรัตน์  ช่ืนบาน     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13 นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
14 นางกนกวรรณ  กลับสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
15 นายอนุ  เอี่ยมทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
16 นางสาวมุกดา  ทองสุก แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      
17 นางวราภรณ์   จิโน  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ผูไ้ม่มาประชุม 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 
 
 
 
 

1  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2 นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4  นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5 นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
6 นายวิจิตร  โภคากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1  นายวัฏฏธรรม  นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
 1.1 การเร่งรัดเบิก-จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย ให้ทุกกลุ่มงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
 1.2 Covid -19 ให้ติดตามและรายงานทุกสัปดาห์ และให้เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ของประชาชน ให้ได้ร้อยละ 60  
มอบ กลุ ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ ่มงานคุ ้มครองผู ้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข บริหารจั ดการวัคซีน          
Long-acting antibody จำนวน 60 โดส ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2565  
 1.3 การจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2566 เน้น “กระชับ ได้ผลลัพธ์ที่ดี เป้าหมายชัดเจน” ดังนี ้
   1.3.1 แผนจัดหา มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ติดตามความก้าวหน้าการส่งแผนจัดหา โดยนำเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนสิงหาคม 2565  
   1.3.2 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาล มอบ  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
   1.3.3 แผนทางการเงิน Plan fin  มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ติดตามการจัดส่งแผน โดยจัดทำ
Timeline และนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนสิงหาคม 2565 
   1.3.4 แผนงบค่าเสื ่อม มอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปผลการยืนยันรายการ เสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.  
  1.3.5 แผนงบลงทุน มอบ กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สรุปผลการยืนยันรายการ           
และจัดลำดับความสำคัญ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 ช่วงบ่าย 
   1.3.6 แผนยุทธศาสตร์ มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กำหนด Timeline การเสนอ
โครงการให้อนุมัติ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1  สำหรับการจัดประชุมจัดทำแผนฯ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย และเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ให้ดำเนินการหลังจากผู ้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2566  ส่ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กำหนดเวลาการ
นำเสนอผลงาน กลุ่มงานเล็ก ไม่เกิน 10 นาที และกลุ่มงานใหญ่ ไม่เกิน 15 นาที  
  กรณี การติดตามงาน หรือ เร่งรัดงานด่วน ให้หัวหน้ากลุ ่มงาน ติดต่อประสานผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล หรือสาธารณสุขอำเภอ โดยตรง เพื่อความรวดเร็ว 
 1.4 ตารางกิจกรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดือนสิงหาคม-กันยายน 2565  
  - วันท่ี 29 สิงหาคม 2565  
                    ช่วงเช้า    ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดสุโขทัย  
                      ช่วงบ่าย  ประชุม CFO จังหวัดสุโขทัย  
  - วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ประชุมกรมการจังหวัด  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ จัดทำ power point ส่งสำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
  - วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประชุมสรุปการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ทั้งนี้ ขอเชิญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย /หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และไม่มี
ภารกิจราชการอื่น เข้าร่วมประชุม โดยให้แจ้งรายช่ือ ท่ีกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  - วันท่ี 1 กันยายน 2565  
                    ช่วงเช้า  ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
                    ช่วงเย็น  การจัดงานเลี้ยงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565       
ณ ห้อง Convention โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก ทั้งนี ้ ขอเชิญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย /
หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี ่ยวข้อง และไม่มีภารกิจราชการอื่น เข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้แจ้งรายชื่อที่กลุ ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข  สำหรับการแสดงผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย มอบ ทันตแพทย์ปัญญา ขวัญวงศ์ เป็นตัวแทนผู้บรหิาร 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ประสานการแสดงของ โรงพยาบาลสุโขทัย /
ศรีสังวรสุโขทัย  
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  - วันที่ 5-6 กันยายน 2565 ประชุม สป.สัญจร  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด(ด้านเวชกันป้องกัน) เป็นประธานเปิดงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
  - วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 9.30-11.00 น. มอบ ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม In houses 
training (2 รุ่น) โดยให้ผู้ท่ีมีคะแนนสูงสุดของรุ่น นำเสนอผลงาน  
  - วันท่ี 8-9 กันยายน 2565 ประชุมชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ณ จังหวัดเชียงใหม่  
       - ว ัน ท่ี 12 ก ันยายน 2565  ก ิจกรรม  Happy birthday ก ิจกรรมจ ิตอาสา 5 ส และประชุม
คณะกรรมการบริหาร เดือนกันยายน 2565  
 - วันที ่ 15-27 กันยายน 2565 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดินทางไปศึกษา อบรม             
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบหมายให้ รก.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษา
ราชการแทน  
 - วันที่ 29 กันยายน 2565 การจัดงานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 บุคลากรในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ)   
 - วันที่ 30 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดสุโขทัย เดือน
กันยายน และโครงการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างสุขในการทำงาน และเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย 
ประจำปี 2565 การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา)         
และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
  - การประชุม CHRO จังหวัดสุโขทัย ภายใน 15 ตุลาคม 2565  
 1.5 การเชิญร่วมเป็นเกียรติของหน่วยงานอื ่นๆในจังหวัด ต้องให้ความสำคัญ มอบ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย หรือ หัวหน้ากลุ่มงาน หรือ สาธารณสุขอำเภอ ในพื้นท่ี 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10 ประจำปงีบประมาณ 
2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม เมื ่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 จึงขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10 ปีงบประมาณ 2565 
 
วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 

 
 ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับงบประมาณ รวมทุกงบประมาณ
รายจ่ายเป็นเงิน 102,656,799.96 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.65  
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ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2565

 
 ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับแจ้งการจัดสรร จำนวน 2,478,014 บาท 
และได้รับการโอนเงินจำนวน 2,507,989 บาท เพิ่มจากเดิม 29,975 บาท จัดสรรเป็นงบกองกลาง จำนวน 1,710,000 บาท 
ซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย  จึงขออนุมัติใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ+OT จำนวน 100,000 บาท  เนื่องจาก งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ขอเบิกค่า OT 
เดือนกันยายน จำนวน 58,200 และงานการเงิน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ขอเบิกค่า OT เดือนกันยายน จำนวน 29,920 บาท  
2. ค่าอินเทอร์เน็ต จำนวน 217 บาท เนื่องจากมีการติดต้ังอินเตอร์เน็ตเพิ่ม ในงานการเงิน เดือนละ 749 บาท 
มติที่ประชุม : อนุมัติ  
   

ตาราง  ติดตามการเบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565  

 
 

 ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มีเงินในการจัดทำแผนงาน/โครงการจำนวน 
797,989 บาท ได้รับงบเพิ่มเติมจาก งบปฐมภูมิ 3 งวด เป็นเงิน 621,000 บาท และงบเหลือจ่ายจากงบลงทุนท่ี 
สำนักงานปลัดกระทรวง ให้จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ในแผนงานโครงการ จำนวน 1,618,989 บาท     
ซึ่งกลุ่มงานได้จัดทำแผนงาน/โครงการ ขอใช้งบประมาณ เป็นเงิน 1,728,930 บาท  ซึ่งไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย จึง
ขออนุมัติใช้เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 109,941 บาท และขออนุมัติท่ีประชุมใช้เงินเหลือจ่าย
ในแต่ละรหัสผลผลิตและรหัสกิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการอื่นๆที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรหัสผลผลิตและรหัส
กิจกรรม นั้นๆ 
มติที่ประชุม : อนุมัติให้ใช้เงินบำรุง จำนวน 109,941 บาท กรณีที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่จัดสรรเงินเหลือจ่าย ให้
จังหวัดเพิ่มเติม และอนุมัติให้ใช้ เงินเหลือจ่ายในแต่ละรหัสผลผลิตและรหัสกิจกรรม สำหรับการออกตรวจเพื่อการขอ
ใบอนุญาต ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ให้เร่งดำเนินการภายใน 20 กันยายน 2565  ท้ังนี้ ให้
กลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และงบอื่นๆ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 
กันยายน 2565  โดยให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ภายใน 12 กันยายน 2565 
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             3.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และรายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
                  3.2.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 
รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือมปี) ดังนี้ 
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร (6 งวด) : เบิกจ่ายงวดท่ี 4 แล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 5 และ 6 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (8 งวด) : ตรวจรับงวดที่ 4 แล้ว          
อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 5-8 
                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1. รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามป ีอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน ( 15 งวด ) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
: อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตามงวดงานงวดเงิน งวดท่ี 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันท่ี 17 สิงหาคม 256 
 

ประธาน : ให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือน สิงหาคม 2565 
             3.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ติดตามความก้าวหน้า ตำแหน่งว่าง สสจ.สุโขทัย 

 
 

มติที่ประชุม : มอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เร่งรัด ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
 
วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
             4.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข :  
 4.1.1 พิจารณา โล่โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2565 :  
รูปภาพ แบบโล่โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2565 
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มติที่ประชุม : ให้ใช้แบบโล่ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 เป็นแบบสำรอง กรณี โล่หมายเลข 7 มีจำนวนไม่เพียงพอ 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านส่งเสริมพัฒนา) พิจารณารายละเอียดการจัดงานเชิดชเูกียรติ
บุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2565 และให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป 
 

             4.2 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย : การจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม งวด 3/2565 : ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565 
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 28,860 บาท  สำหรับใช้ในกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
และส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามสภาพปัญหาของพื้นท่ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
โคโรนาไวรัส 2019 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสบปัญหาปริมาณขยะ
ท่ัวไปท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเช้ือท่ีทำให้
เกิดขยะติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับมีความจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันโรค การรักษาความสะอาด และการ
ทำลายเช้ือโรคในพื้นท่ีใช้สอยส่วนรวม ตามมาตรการนโยบาย COVID FREE SETTING     
ประเด็นพิจารณา 
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จึงขออนุมัติแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าว 
เพื่อจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับใช้ในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ถุงขยะติดเชื้อ(ถุง
แดง) , ถุงขยะท่ัวไป(ถุงดำ) , น้ำยาทำความสะอาดพื้นท่ัวไป, น้ำยาทำความสะอาดในห้องน้ำห้องส้วม, น้ำยาฆ่าเช้ือ ,
สบู่เหลวล้างมือในห้องน้ำห้องส้วม และไม้กวาดสำหรับใช้กิจกรรม 5 ส. เป็นต้น  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  28,860 บาท 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรตามแผนที่เสนอ และมอบ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัสดุท่ีจำเป็นสำหรับใช้ในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565  
 

             4.3 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป :   
                  4.3.1 พิจารณาการกำหนดเลขท่ีหนังสือออก ในหนังสือราชการ ใหม ่: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ภาคผนวก 1 สำหรับราชการส่วนภูมิภาค (ข้อ 2) 
- รหัสพยัญชนะสองตัว ใช้แทนช่ือ จังหวัด 
- ตัวเลขสองตัวแรก หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคท่ีขึ้นกับจังหวัดโดยตรงให้ใช้ ๐๐ 
- ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคท่ีสังกัดจังหวัด โดย กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ดังนี้  
- (ข้อ 5 หน้า 36) สำหรับส่วนราชการต่ำกว่าระดับกรม หรือจังหวัด ให้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือจังหวัด
กำหนดเลขรหัสให้ไม่เกินสามตำแหน่ง โดยให้ใส่จุดหลังเลขประจำของเรื่อง  
 จึงขอพิจารณากำหนดเลขท่ีหนังสือออก ในหนังสือราชการ ใหม่ ดังตาราง 

 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เริ่มใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 สิงหาคม 2565  
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                  4.3.2 พิจารณางบประมาณ การรื้อถอนบ้านพัก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ในเมือง) 
จำนวน 125,000 บาท  
มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้นำเข้าแผนคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปี 2567 
 

             4.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล :  พิจารณา เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า ลงกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ดังนี้ 
1. นางสาวปรางรุจี  นาคอิ่ม ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ มาดำรงตำแหน่ง 93825 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข  รายงานตัว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ในวันท่ี 1 กันยายน 2565 
2. นางสาวอมรรัตน์ ฟักเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาดำรงตำแหน่งเลขที่ 93741 กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ วันท่ีมารายงานตัว รอคำส่ังย้ายออก 
มติที่ประชุม :  ให้ นางสาวปรางรุจี นาคอิ่ม ปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และนางสาว
อมรรัตน์ ฟักเจริญ ปฏิบัติงาน ท่ีกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 

วาระที่ 5 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
  5.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
  5.1.1 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดทักษะการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เพื่อการออกแบบและสร้างกายอุปกรณ์ :  
กลุ่มเป้าหมาย 
1. บุคลากรสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
จำนวน 20-25 คน 
2. คนพิการท่ีเป็นช่างไม้ของสหกรณ์ช่างไม้ บ้านขวาง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยจำนวน 12-20 คน 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565  ณ บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย 

 
กำหนดการพิธีเปิด วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพุ บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย 
เวลา 13.00 – 13.20 น.  - คณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมกัน ณ สถานท่ีดำเนินโครงการฯ 
เวลา 13.20 – 13.30 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เดินทางมาถึง ณ สถานท่ีดำเนินโครงการฯ 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  - พิธีเปิดโครงการฯ 

- ผวจ. / และคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบ นิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม ให้กับช่างไม้
ของสหกรณ์ช่างไม้บ้านขวาง 
- ผวจ. / นพ.สสจ. ร่วมรับมอบเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing) จากผู้บริหาร บริษัท IRPC 
- ผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบของท่ีระลึกให้แก่ ผวจ. / นพ.สสจ.  
- นพ.สสจ. กล่าวขอบคุณ 
- ผวจ. / นพ.สสจ. ให้สัมภาษณ์ส่ือ ช่อง 9  
- ผวจ. / และคณะผู้บริหาร เดินเย่ียมชมบูธฝึกอบรมฯ 

 การแต่งกาย : ชุดสูท /ชุดสุภาพท่ัวไป 
พิธีกร : นางสาวพรรณรัตน์ นนทธิ สละ 

ประธาน :  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รายงานข้อมูลการเข้ารับบริการ แยกรายจังหวัด นำเสนอ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ในวันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2565 ช่วงบ่าย 
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  5.1.2 กำหนดการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. เดือนกันยายน 2565 ในวันท่ี 14 กันยายน  2565 
ณ อบต.ดงคู่  ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  5.1.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ จังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 13 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก, ผู้ปกครอง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ และอาสาสมัคร พอ.สว. จำนวน 100 คน โดยร่วมกับแม่บ้าน
สาธารณสุข สาขาจังหวัดสุโขทัย 

 
การแต่งกาย  : เส้ือ พอ.สว. / แม่บ้านสาธารณสุข 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

  5.2 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป : รายงานความก้าวหน้า บ้านพักเจ้าหน้าท่ี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
 

 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ กรณี นางสาวกัญญรัตน์ คำภิระแปลง ไม่ได้พักอาศัยอยู่แฟลตเจ้าหน้าท่ี  ให้แจ้งเป็นห้องว่าง  
มอบ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานผลการ
ประเมินลูกจ้าง จ้างเหมาของกลุ่มงาน (นางสาวเจนนิษา เท่ียงตรง และนางสาวอชิรญาณ์ นัยเนตร) ให้นำเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือนกันยายน 2565 เพื่อท่ีจะพิจารณาการขอเข้าพักอาศัยในแฟลตเจ้าหน้าท่ีฯ ต่อไป 
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  5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบซี 
ตาราง เป้าหมายในการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการ และบุคลากรอื่นๆ 
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสุโขทัย ปี 2565  

 
ตาราง ผลการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในกลุ่มข้าราชการพนักงานราชการ และบุคลากรอื่นๆ กระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดสุโขทัย ปี 2565  

 
มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) : ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
โครงการแสงนำใจไทยท้ังชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ  ได้ขยายระยะเวลา การรับสมัคร 
จากเดิมวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เป็นวันท่ี 10  กันยายน 2565 จังหวัดสุโขทัย  ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 มีผู้สมัคร
จำนวน 441 คน  
ประธาน : เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทุกกิจกรรม จำนวน 2,500 คน มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ รายงาน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวนผู้สมัคร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 และติดตามเร่งรัดคำสั่งคณะกรรมการฯ 
เพื่อท่ีจะกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการฯ  
 

  6.2 กลุ่มงานบริหารทั ่วไป : กรณี นายบุญทรง จักรโสภา ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ลูกจ้างรายวัน           
โดยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เป็นผู้ว่าจ้างให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบปัญหาว่า ไม่สามารถเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เนื่องจากการเบิกจ่าย ต้องให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการ จึงขอหารือคณะกรรมการบริหาร 
ในการขอรับสนับสนุนเงินบำรุงจากโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเบ้ียเล้ียง ปีงบประมาณ 2566   
ประธาน : มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จัดทำประมาณการค่าเบี้ยเล้ียง รายเดือน ของนายบุญทรง จักรโสภา นำเสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ  
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  6.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) :  
       1. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นางรุ่งรัตนา บุญหลง ผู้ตรวจราชการเขตราชการที่ 17 เป็น
ประธาน และนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน รับการตรวจราชการ ท้ังนี้ ผู้ตรวจ
ราชการเขตสุขภาพที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายดนัย สังข์ทรัพย์ ผู ้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 2 เป็นตัวแทนกระทรวง
สาธารณสุขเข้าร่วมตรวจบูรณาการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำเสนอและร่วมรับการตรวจบูรณาการ  ดังนี้ 
1 การฟื้นฟูเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (สสจ.สุโขทัย ร่วมกับ พาณิชย์ จ.สุโขทัย) 
2. การแก้ไขปัญหาความยากจนในกลุ่มเปราะบาง ให้การช่วยเหลือแบบบูรณาการ (พม.จ.สุโขทัย) 
3 “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ปศุสัตว์ จ.สุโขทัย) 
 ข้อเสนอแนะจาก ผู้ตรวจราชการ ให้เร่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3 ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 70 
และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือบูรณาการงานเพื่อลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 
และให้ความรู้ประชาชนในด้านการป้องกัน ยึดหลัก DMHTT ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ เป็นลำดับต้น 
  2.การขออนุมัติจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยใหม่ ควรกำหนดคุณลักษณะอย่างไร 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และ งาน IT กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
รับผิดชอบจัดทำคุณลักษณะกล้องถ่ายรูป นำเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
 

  6.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย :  เนื่องด้วยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีว 
อนามัย ได้รับย้ายเจ้าหน้าที่  ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีภารกิจที่ต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  โดยยังไม่ได้
รายงานตัว ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึงจะขอกำหนดวันรายงานตัว  
ประธาน : ให้ประสาน กับเลขานุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กรณี กลุ่มงานมีเจ้าหน้าที่ย้ายเข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ ควรประสานกับเลขานุการ นัดวันรายงานตัว ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าท่ีทุกกลุ่มงาน ให้ความสำคัญของกิจกรรม ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
เช่น กิจกรรมต้อนรับ-ส่งเจ้าหน้าท่ี กิจกรรม Happy birthday และกิจกรรมจิตอาสา 5 ส เป็นต้น  
 
 6.5 กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข :  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งที่ 8/2565วันท่ี  29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย 

วาระที ่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

วาระก่อน
การประชุม 
 
 

1. มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในชุมชน   
2. มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด 
    โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
3. โล่ประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต 
4. มอบเกียรติบัตรผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต. ที่มีคุณภาพ   
    ตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2565  
5. มอบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567  
6. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2565 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1 ติดตามงบลงทุนปี 2564 และงบลงทุนปี 2565 
3.2 การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 



11 
 

วาระที ่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

4. เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.1.1 รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
     4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
     4.1.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
     4.1.4 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) :  
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป 
4.3 โรงพยาบาลชุมชน 
4.4 สาธารณสุขอำเภอ 
4.5 กลุ่มงานต่าง ๆ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.5.1 ผลประเมิน ITA ไตรมาส 3/2565 
     4.5.2 การเตรียมพร้อมรายการที่ได้รับจัดสรรงบลงทนุ ปี 2566 
     4.5.3 ติดตามแผนจัดหา ปี 2566 
     4.5.4 Service plan สาขายาเสพติด  

 
 
นพ.วิชัย วนรัตน์วิจิตร 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จันทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ประธาน SP. สาขายาเสพติด 

5. เรื่องเพือ่พิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานฯ 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.  เรื่องอื่นๆ  
 

ประธาน : การกล่าวรายงานมอบโล่ /เกียรติบัตร ต้องกระชับ ได้ใจความ 
 
ปิดประชุม :  เวลา 16.30 น. 
 

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




