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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 พฤศจิกายน 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 นายณัฐพงษ์  เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ                         
10 นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
11 นางพัชรินทร์ คีรีมาศทอง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ                            
12 นางพิมลรัตน์  ช่ืนบาน     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13 นายวัฏฏธรรม  นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
14 นางสาวทิพวรรณ์  ขำโท้            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
15 นางกนกวรรณ  กลับสุข     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
16 นายอนุ  เอี่ยมทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
17 นางอภิญญา  จุติตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      
18 นางวราภรณ์  จิโน  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 
 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
            1.1 จากการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 และแผนการขับเคล่ือน ปีงบประมาณ 2565  
เครือข่ายสุขภาพอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  เมื่อวันท่ี 3 -4 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา   มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ติดตาม ตรวจสอบ 
การดำเนินงานให้เป็นไปตามTimeline   และ ให้กลุ่มงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการท่ีเสนอขออนุมัติ ตรวจสอบ กลยุทธ์
การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งคาดว่า โครงการอบรม/ ประชุม จะลดลง  มอบ รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) กำกับ ดูแล  

1  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2 นางสาวเบญจมาศ  พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4.  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
5. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขเมือง พนักงานจ้างเหมาบริการ         
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            1.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานสาธารณสุข รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2565 กำหนดออก
นิเทศในช่วงเดือน ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
            1.3 ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
ภารกิจพื้นฐาน จำนวน 2,478,014 บาท ลดลงจากเดิม 3,559686 บาท ซึ่งเป็นข้อจำกัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะ
การพิจารณาจัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  สำหรับงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (ท่ีกัน
ไว้เหล่ือมปี) และงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ตาม 
Timeline และให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทุกครั้ง 
            1.4 เร่งรัดการใช้ตำแหน่งว่าง ข้าราชการ และพนักงานราชการ เน้นการปฏิบัติงานให้ตรงกับตัวบุคคล และ
ตำแหน่ง ให้มากท่ีสุด  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) วิเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีในหน่วย
บริการ ตรงกับตำแหน่งและสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือไม่ ย้อนหลัง ปี 2562 -2565 แบ่งเป็น 2 ระดับ 1) ระดับบริหาร 
2)ระดับปฏิบัติงาน และกำหนดใหป้ระชุม CHRO ทุก  2 เดือน  
            1.5 การพัฒนางานคุณภาพข้อมูล มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ คณะกรรมการ CIO 
กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล ให้สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม  
            1.6 การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มอบ กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดทำข้อมูลจำนวน รพ.สต. และบุคลากร (ข้าราชการ,พรก./พกส.)ท่ีประสงค์ถ่ายโอนฯ  
รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจฯดังกล่าว ต้องมีการ
ประเมินความพร้อมท้ัง 2 ฝ่าย  
 1) ผู้รับโอน (อบจ.)  ตัวอย่าง  เช่น ความพร้อมด้านอัตรากำลังตำแหน่งว่าง และศักยภาพด้านการเงิน 
ในการรองรับบุคลากร (ในระยะแรกไม่สามารถย้ายพร้อมกันได้ท้ังจังหวัด)  
 2. ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความประสงค์ถ่ายโอนฯ ทุกคนหรือไม่ โดยจะ
นับเสียงส่วนมากใน รพ.สต.   
 มอบ รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้าน
บริหาร) ติดตาม กำกับ กรณี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ีได้ถ่ายโอนภารกิจฯไปแล้ว ต้องดำเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  
            1.7 การปิดศูนย์ให้บริการวัคซีน Sinovac เข็ม 1 ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย ซึ่งได้เปิดให้บริการ 9 วัน 
เมื่อวันท่ี 4-12 พฤศจิกายน 2564  เนื่องจาก มีการปรับสูตรการฉีดวัคซีน เข็ม 1 Astrazeneca และเข็ม 2 Pfizer 
ท้ังนี้ ให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการวัคซีนได้ท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้าน  มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ  ส่ือสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ารับบริการวัคซีน  และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข 
จัดทำใบประกาศเกียรตคุิณ ใหแ้ก่บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนาม  
            1.8 จังหวัดสุโขทัย กำหนด Kick off : SUKHOTHAI SAFETY (SS) ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
15.00 น. :  โดยความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่  จังหวัดสุโขทัย , สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย , การ
ท่องเท่ียวและการกีฬาจังหวัดสุโขทัย , องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)  สำนักงานพื้นท่ีพิเศษ 4  ได้จัดโครงการ “SUKHOTHAI SAFETY : มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย 
จังหวัดสุโขทัย”  เพื่อรองรับการทองเท่ียวจังหวัดสุโขทัย ใหปลอดภัยจาก Covid-19 โดยมีคณะกรรมการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการ ท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ  
ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ  : สแกน QR Code , เว็บไซต์ https://cutt.ly/9TRM19p หรือ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  ท้ังนี้  มีสถานประกอบการ ท่ีนำร่องจำนวน 20 แห่ง โดย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสุโขทัย จะมอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการนำร่อง ในการประชุมกรมการจังหวัด วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 
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            1.9 การจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย ต้ังแต่วันท่ี 18-20 พฤศจิกายน 2564 ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย : จังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้
ประชาชน ลงทะเบียน ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงาน ผ่าน Line , QR code เป้าหมาย ไม่เกิน 15,000 คน/วัน สำหรับกลุ่ม
งานท่ีเกี่ยวข้อง ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน /การตรวจแอลกอฮอล์, สุรา และบุหรี่ ให้ปฏิบัติตามหน้าท่ี อย่างเคร่งครัด 
            1.10 ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564  
        - วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณุโลก  มอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปข้อมูลตำแหน่งว่างของข้าราชการ พนักงานราชการ จังหวัดสุโขทัย 
ปี 2562-2564  ส่งข้อมูลให ้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
               - วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดโครงการผ่าตัดข้อเข่า ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
   - วันท่ี 22-23 พฤศจิกายน 2564 ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
นอกสถานท่ีครั้งท่ี 1/2565 และศึกษาดูงาน(สป.สัญจร) ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนช่ัน จังหวัดพิษณุโลก 
   - วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ประชุม อปสข. ทาง Zoom  
        - วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเช้า หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย ออกให้บริการฉีด
วัคซีน Astrazeneca ให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดาร พื้นท่ีอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
        ช่วงบ่าย สัมภาษณ์ ผู้สมัครสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้สมัครสอบพนักงานราชการ  ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน
และบัญชี โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  
        - วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 
          - วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 – 08.30-09.30 น.  กิจกรรม Happy Birthday เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกิดในเดือน
พฤศจิกายน และประธานเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ช้ัน 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
     - 09.30 น. ประชุม ปฐมภูมิ สปสช. ทาง Zoom  
                - 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ  
        - วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2564  
        - วันท่ี 8 ธันวาคม 2564 การสัมภาษณ์ การขับเคล่ือนจังหวัดปลอดบุหรี่  และการขับเคล่ือนของ
เครือข่ายพระสงฆ์เพื่อชวนคนลด ละ เลิก บุหรี่/ ประชุมกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย 
          - วันท่ี 25 หรือ 26 ธันวาคม 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สุโขทัย จำกัด 
 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2564  : กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้
คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม  เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน  2564  โดยไม่มีคณะกรรมการขอปรับแก้ไข        
วันนี้ จึงขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 
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วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง รายการท่ีกันงบประมาณ ปี 2565 

 
 

ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกงบ ปี 2565  ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 

 
ประธาน :  ให้เร่งรัดการใช้งบประมาณ งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
การระบาดของ COVID-19 และ ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล  เป้าหมาย เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน วันท่ี 
15 ธันวาคม 2564 กรณี งานการเงิน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ต้องการเบิก OT อนุญาตให้ตามความจำเป็น  
ตาราง การจัดสรรงบประมาณ สป. ตามกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปี 2565 

 
***งบประมาณ คงเหลือ -388,806 บาท 
 

ประธาน : กรณี กลุ่มงานต้องการขออนุมัติเงินเพิ่มจากเดิม  ให้นำวาระเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำหรับ 
กลุ่มงานท่ีขอเล่ือนการจัดกิจกรรมโครงการ ให้ทำหนังสือ แจ้ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยอนุญาตให้
เล่ือนการจัดโครงการได้ 1 ครั้ง 
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             3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหล่ือมปี) และรายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1.ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหล่ือมปี) 
 

ตาราง รายงานความก้าวหน้างบลงทุน รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือมปี) ณ วันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2564 

 
 

ตาราง รายงานความก้าวหน้างบลงทุน รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือมปี) ณ วันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2564 

 
 

ตาราง รายงานการติดตามความก้าวหน้างบลงทุน รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือม
ปี) ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 

 
 

2.รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
ตาราง รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 

 
งบผูกพัน 3 ปีรวม 82,903,600 บาท (ป6ี5=16,580,800/ปี66=33,161,400 /ปี67=33,161,400) 
ตาราง รายงานความก้าวหน้ารายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 

 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) แจ้ง สาธารณสุขอำเภอท่ีได้รับงบประมาณซ่อมแซม
บ้านพัก เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและต้ังเบิก ภายในเดือนธันวาคม 2564 
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ตาราง รายงานความก้าวหน้ารายการส่ิงก่อสร้างผูกพัน 3 ปี (อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุรพ.ศรีสัชฯ) Timeline 

 
 

ตาราง รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์การแพทย์) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลสุโขทัย 

 
 

ตาราง รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์การแพทย์) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลศรีสังวรฯ 

 
 

ตาราง รายการงบลงทุน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลศรีสังวรฯระบบท่อ
รวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (งานส่วนท่ีเหลือ) 1 ระบบ วงเงิน
17,581,000 .00 บาท Timeline 
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 วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
              4.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : กำหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข รอบท่ี 1/2565 : พิจารณากำหนดการนิเทศงานฯ รอบท่ี 1/2565 และประเด็นการนิเทศงานฯ ประจำปี
งบประมาณ 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
มติที่ประชุม : กำหนดการนิเทศงานฯ และประเด็นการนิเทศงานรอบท่ี 1/2565 รายละเอียดดังนี้ 
1. กำหนดการนิเทศงานฯ รอบท่ี 1/2565  

 
2. ประเด็นการนิเทศงาน ของกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

 
 3. การนำเสนอ ของเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รอบท่ี 1 /2565  ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ตามประเด็นดังนี ้   

  3.1. ข้อส่ังการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รอบท่ี 1/2564 หรือ รอบท่ี 2/2564 (เครือข่าย
สุขภาพอำเภอศรีนคร และเครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสล่ียม) 

  3.2. การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 และแผนแก้ไขปัญหาของพื้นท่ี 
4. ผู้นิเทศงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด, หัวหน้ากลุ่มงาน กรณี กลุ่มงานขนาดใหญ่ อนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานออกนิเทศเพิ่มได้ 1 คน  
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              4.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : รายงานการพักอาศัยบ้านพักราชการของเจ้าหน้าท่ี สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย  
ตาราง บ้านพักราชการของเจ้าหน้าท่ี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ วันท่ี 17 พ.ย. 64  

 
- นายพิศิษฐ์ ช่ืนแจ้ง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ขอบ้านพัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คู่กับนายเกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ 
- นายวิจิตร โภคากร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กำลังดำเนินการขอเข้าพักแฟลตสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด คู่กับนายยุทธนา แยบคาย  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
รูปภาพ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 
 

รูปภาพ หน้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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แผนผัง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

ประธาน  : วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ต่อจากกิจกรรม Happy Birthday 
เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกิดในเดือนพฤศจิกายน  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ :  การฉีดวัคซีนโควิด-19 
สรุปผลการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดสุโขทัย 

 
ตาราง ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในจังหวัดสุโขทัย (ตามท่ีอยู่จริง) 

 
ตาราง ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 ในจังหวัดสุโขทัย (ตามทะเบียนราษฎร์) 
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ตาราง สรุปผลการฉีดวัคซีน COVID-19 กลุ่ม 608 จังหวัดสุโขทัย 

 
ตาราง ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 ในจังหวัดสุโขทัย (ตามท่ีอยู่จริง) 

 
 

ตาราง ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 ในจังหวัดสุโขทัย (ตามทะเบียนราษฎร์) 

 
 

ตาราง สรุปผลการฉีดวัคซีน Sinopharm จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ตาราง แสดงพื้นท่ีฉีดวัคซีน COVID-19 รองรับการเปิดประเทศ  (COVID free Area) จังหวัดสุโขทัย 
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ตาราง สรุปผลการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ตาราง สรุปผลการฉีดวัคซีนบุคลากรในโรงพยาบาล  จังหวัดสุโขทัย 

 
เป้าหมายการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ตาราง เป้าหมายการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เป้าหมาย ร้อยละ 
80 ของประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป 

 
- ประชาสัมพันธ์ วัคซีนโควิด–19 ท่ีให้บริการในจังหวัดสุโขทัย สามารถรับบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ได้ทุกโรงพยาบาล 
(เข็ม 1 AstraZeneca/ เข็ม 2 Pfizer ) ระยะห่างระหว่างเข็ม 8 สัปดาห ์ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
            5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : การเปิดจังหวัดต้อนรับนักท่องเท่ียว จังหวัดสุโขทัย 
1. เปิดพื้นท่ีท้ังจังหวัด โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
- ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ อย่างน้อย 50 %  
- ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 อย่างน้อย 80 %  
- อัตราการครองเตียงผู้ป่วยเหลืองแดง ไม่เกิน 80 %  
- มีผู้ติดเช้ือ ไม่เกิน 5 – 10 รายต่อแสนประชากรต่อวัน  (ใช้ค่าเฉล่ีย 1 สัปดาห์) 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งพื้นท่ีเร่งรัดการดำเนินการ ให้ได้ตามเกณฑ์การเปิดพื้นท่ีท้ังจังหวัด   
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2. วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 Kick off เปิดจังหวัดรับนักท่องเท่ียว  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
- ตักบาตรกลางเมืองบริเวณหอนาฬิกา  
- กิจกรรมปั่นจักรยานเปิดเมือง 
3. การมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
3.1 สาธารณสุข  - เร่งการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ร่วมกับปกครองจังหวัด 
                     - ตรวจประเมิน SHA PLUS ร่วมกับการท่องเท่ียวจังหวัด 
                     - ตรวจสอบมาตรฐานร้านอาหาร/สถานบริการ นวด สปา 
  - แผนเผชิญเหตุ ในการรองรับผู้ติดเช้ือรายใหม่  (ระบบการรายงานตัว / ทีมเฝ้าระวังระดับจังหวัด 
                       ระดับอำเภอ การตรวจหาเช้ือโควิด 19 จาก รพ.สุโขทัยและรพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
                     - เตรียมพร้อมด้านเตียงรองรับผู้ป่วย / รถรับส่งผู้ป่วยท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ) 
3.2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด   - ส่งเสริม สถานท่ีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า ของท่ีระลึก ร่วมกับ หอการค้า , 
                                        อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
3.3 ปกครองจังหวัด   - ตรวจมาตรฐานโรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง 
3.4 ประชาสัมพันธ์จังหวัด  - สร้างความเข้าใจ บนพื้นฐานความปลอดภัย ด้านการฉีดวัคซีน และการ 
 - สร้างการมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว 
3.5 การท่องเท่ียวจังหวัด     - การขึ้นทะเบียน SHA PLUS และตรวจประเมินมาตรฐาน ร่วมกับสาธารณสุข 
       - ประสาน โรงแรม รีสอร์ท ท่ีพักต่างๆ จัดส่งทะเบียนผู้เข้าพักท่ีต้องการ 
 - รายงานตัว ตามประกาศจังหวัดสุโขทัยต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

            5.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด :  กำหนดการ หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. 
ประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันพฤหัสบดีท่ี  25  พฤศจิกายน  2564   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอ
คีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

             5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด  : TO BE NUMBER ONE  : จังหวัดและชมรม 
TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ระดับประเทศ ปี 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันท่ี 21 – 23 ธันวาคม 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

             5.6 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : รายงานการสำรวจพื้นท่ีจัดต้ังโรงพยาบาลแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดสุโขทัย : เกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ีก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานคัดเลือกพื้นท่ีของหน่วยราชการเดิมสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/
ท่ีบริจาค ฯลฯ ในจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของเขตสุขภาพ/พื้นท่ีจังหวัดอื่นในเขตสุขภาพท่ีมีความพร้อมและความเหมาะสม
จํานวน 3-5 ไร่ โดยจะก่อสร้างอาคารท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับงานบริการและงานสนับสนุนบริการ ดังนี้ 
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1.มีขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3-5 ไร่ (พื้นท่ี กว้าง x ยาว โดยประมาณ 50 เมตร X 80 เมตร = 4,400 ตรม.   
2.อยู่ในเขตชุมชนเมืองติดถนนหลัก มีการคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึง บริการได้ง่าย มีบริเวณท่ีเพียงพอสําหรับการ
สร้างอาคาร สําหรับการบริการ           
3.มีระบบสาธารณูปโภคระบบบําบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สวนสุขภาพ/สวนสมุนไพร  
4.มีพื้นท่ีอยู่ใกล้ รพ.แผนปัจจุบันสามารถรับ-ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
 เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน แบบครบวงจร เช่น ตรวจวินิจฉัย จ่ายยา
สมุนไพร นวด ประคบ อบสมุนไพร ยาปรุงเฉพาะราย คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เป็นต้น รวมถึง เป็น
ศูนย์กลางด้านการแพทย์แผนไทย และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
หมายเหตุ : แบบแปลนโครงสร้าง งบประมาณต่าง ๆ = กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
พื้นท่ีจากการสำรวจ (ข้อมูลจากกลุ่มงานบริหาร สสจ.สุโขทัย) 

 
รูปภาพ พื้นท่ีด้านหลัง รพ.สุโขทัย  : พื้นท่ีดิน ด้านหลังโรงพยาบาลสุโขทัย เป็นท่ีราชพัสดุ  โดยโรงพยาบาลสุโขทัย 
ได้ขออนุญาตใช้พื้นท่ี จากสำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุโขทัยแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ท้ังนี้กลุ่มงานบริหาร 
โรงพยาบาลสุโขทัย นำเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ในการสำรวจพื้นท่ี ฯ และสนับสนุนการใช้พื้นท่ีดังกล่าว 
ซึ่งเป็นพื้นท่ียังไม่ได้ถมดิน 
 

 

 
 

รูปภาพ พื้นท่ีด้านหลัง รพ.คีรีมาศ : พื้นท่ีดิน ด้านหลังโรงพยาบาลคีรีมาศ เป็นท่ีดินบริจาค ประมาณ 9 ไร่ 
ประกอบด้วยพื้นท่ีดิน ถมแล้วและโอนกรรมสิทธิ์เป็นของโรงพยาบาลคีรีมาศแล้ว 6 ไร่ ยังไม่ได้ถมดิน อยู่ระหว่างการ
โอนกรรมสิทธิ์ อีก 3 ไร่ ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ 
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มติที่ประชุม : พื้นท่ีจัดต้ังโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดสุโขทัย ควรเลือกพื้นท่ีท่ีอยู่ใน
อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการประชาชน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก จึงเลือกพื้นท่ี
จุดทุ่งทะเลหลวง เป็นตัวเลือกแรก  และมอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) และกลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประสานงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุโขทัย สำรวจพื้นท่ีสาธารณประโยชน์
เพิ่มเติม และรายละเอียดการขอใช้ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อจัดต้ังโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทยฯ ให้ได้ข้อมูล ภายในช่วงบ่ายวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 รายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 

วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) : จากท่ีประชุมคณะกรรมการ CHRO เขต
สุขภาพท่ี 2 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2564  เขตสุขภาพท่ี 2  แจ้งเรื่อง การสำรวจตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ของหัวหน้ากลุ่มงานในสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพท่ี 2  
ท่ีหน่วยงานส่งไป สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงตำแหน่ง  กรณี หน่วยงาน สามารถ
ดำเนินการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมได้  ใหส่้งข้อมูล ไปยังเขตสุขภาพท่ี 2 เพื่อดำเนินการต่อไป 
 

    6.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ขั้นตอนการดำเนินการ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับชำนาญ
การพิเศษ ปรับปรุง ตำแหน่งเป็น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป อยู่ในขั้นตอนใด 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : ได้ส่งรายละเอียดเอกสาร ไปยัง สำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 และได้รับแจ้งการ
ปรับปรุง ตำแหน่งเป็น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ของกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส เนื่องจาก จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ถึงตามเกณฑ์  
 

             6.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 11 /2564 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สสจ.สุโขทัย 
 

วาระที ่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

วาระ
ก่อนการ
ประชุม 

1. มอบเกียรติบัตรพระคิลานุปัฏฐากดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564   
2. มอบเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบรักการออกกำลังกายดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564   
3. มอบเกียรติบัตร สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564  
4. มอบใบประกาศเกียรติบัตรผลการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2564       
5. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 
6. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  
 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

https://www.tnsusti.ac.th/
https://www.tnsusti.ac.th/
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วาระที ่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
3. 3.1 การจัดบริการทันตกรรมในจังหวัดสุโขทัย 

3.2 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และรายงานความก้าวหน้า 
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)   
     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 สถานการณ์ การเงินการคลัง/งบค่าเสื่อม ปี 2564 
     4.5.2 กำหนดการนิเทศงานฯ รอบ 1/2565 
     4.5.3 กำหนดการประเมินและรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ประจำปีงบประมาณ 2565 
     4.5.6  Service plan สาขายาเสพติดและสุขภาพจิต 

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จันทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ  
ประธาน SP. สาขายาเสพติดฯ 

5. เรื่องเพือ่พิจารณา 
5.3 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานฯ 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.  เรื่องอื่นๆ  
 

ปิดประชุม :  เวลา 14.30 น. 
 

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




