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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 ธันวาคม 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 นางสุดคนึง  เจ็กภู่ แทน 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 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
โรงแรมภูแก้ว  รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
                 1.1.1 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารเขต
สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 2. สมุนไพร กัญชา กัญชง 3. สุขภาพดีวิถีใหม่    
4. COVID-19  5. ระบบบริการก้าวหน้า 6. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 7. ธรรมาภิบาล  8. องค์กรแห่งความสุข 

1 นางมาลีรัตน์ อ่ำทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
2  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
3 นางสาวเบญจมาศ  พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4 นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
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/สำหรับจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กำหนดคำรับรองปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดสุโขทัย 
และกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ PA ดังนี้  
ตาราง PA ประจำปีงบประมาณ 2565 ของผู ้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดสุโขทัย            
และกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ 

 
มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดพิธีลงนามในคำรับรองปฏิบัติราชการ (Performance 

Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอ ในเวทีประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนธันวาคม 2564 และใหติ้ดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานตาม PA  และ
รายงานผลการดำเนินงานฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
                 1.1.2 ปีงบประมาณ 2565 ขอให้จังหวัดสุโขทัย ขับเคลื ่อนการดำเนินการคลินิกตรวจสุขภาพ           
อย่างต่อเนื่อง มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด รายงานการตรวจสุขภาพ จังหวัดสุโขทัย     
(วาระเรื่องติดตามจากที่ประชุม) ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ทุกเดือน และ เพิ่มวาระมอบ
เกียรติบัตรการดำเนินงานคลินิกตรวจสุขภาพดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล เดือนธันวาคม 2564  
            1.2 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 5/2565 จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ได้มีประกาศจังหวัดสุโขทัยมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 51 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจากท่ีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้มีการ
ยกเลิกพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) จาก 23 จังหวัด เหลือ 0 จังหวัด ดังนั้นจึงมีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 สี ดังนี้ 
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- พื ้นที ่ควบคุม (สีส้ม) - พื ้นที ่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) - พื ้นท่ีนำร่องท่องเที ่ยว (สีฟ้า) โดยจังหวัดสุโขทัยเป็น             
พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)  
            1.3 การจัดงาน Amazing Night Sukhothai Count Down 2022 วันท่ี 29-31 ธันวาคม 2564 ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รับผิดชอบดำเนินการเรื ่อง มาตรการ        
คัดกรองผู้เข้าร่วมงาน  
            1.4 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ 
รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) ร่วมรับฟังการ
บรรยายพิเศษ “การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุระ 
วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินการตามกลุ่มภารกิจ     
ด้านบริหารกำลังคน (CHRO) เขตสุขภาพท่ี 2 ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 4 โรงพยาบาลสุโขทัย 
            1.5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะเข้าร่วมงานครบรอบ 19 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE ปี 2564 ระหว่างวันท่ี 21-23 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มอบ รก.นายแพทย์เช่ียวชาญ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการราชการแทน 
            1.6 ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 มอบ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ รับผิดชอบ เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมอบกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ รับผิดชอบ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม Covid-19 
            1.7  กำหนดการจัดงานงานกีฬาสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
(ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ Covid-19) มอบหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย, หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข รับผิดชอบดำเนินการ ให้รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด (ด้านบริหาร) ทำหน้าท่ีกำกับ ดูแล  
            1.8 ตารางกิจกรรม เดือนธันวาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565   
 - วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 กำหนดการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม  
 - วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน
ธันวาคม 2564 

 - ต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 – วันท่ี 3 มกราคม 2565 เป็นวันหยุดปีใหม่ ประจำปี 2565 จึงขอความ
ร่วมมือเจ้าหน้าท่ีทุกคนไม่ควรลาติดต่อกันในช่วงวันหยุดยาว และกำชับการเข้าเวรเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด เน้นเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย 

 - วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.40 น. กิจกรรม Happy Birthday และต่อด้วยกิจกรรม จิตอาสา 
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  

 - วันที่ 7 มกราคม 2565 กำหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงพระมหาเมตตรัยโย 
พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์  
จำนวน 9 รูป โดยให้นิมนต์เชิญ พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในวันขึ้นปีใหม่ 2565 /กิจกรรมช่วงกลางวัน มอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) และกิจกรรมช่วง
กลางคืน มอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 

 - วันท่ี 10 มกราคม 2565 กำหนดการประชุม CFO และคณะกรรมการประกันสังคม จังหวัดสุโขทัย 
            1.9 ให้เร่งรัดการคัดกรองวัณโรค ในกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม ให้ได้มากขึ้น กรณี Chest X-ray ผิดปกติ ให้ส่ง
ต่อวินิจฉัย GeneXpert และ TB LAMB  โดยเร็ว มอบกลุ ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ประสานศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ท่ี 2 พิษณุโลก เรื่อง TB LAMB   
            1.10 มอบ รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นำวาระ ประเด็นโปรแกรมกลางและระบบ
ข้อมูลฯ HIS Gateway เข้าในท่ีประชุมคณะกรรมการ CIO  จังหวัดสุโขทัย  
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            1.11 มอบให้ กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม โครงการประชุม             
เชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ บริการภาครัฐ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สู ่ความเป็นเลิศ                
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564  ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐฯ กรณี    
หากมีประเด็นใดเกี่ยวกับกลุ่มงานอื่น ขอให้กลุ่มงานนั้นเข้าร่วมประชุมด้วย 
            1.12 มอบให้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด  รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน  
            1.13 การใช้ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอให้คำนึงถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม           
ท่ีเหมาะสมกับขนาดห้องประชุม มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์
ห้องประชุมสำนักงานทั้ง 3 ห้อง กรณีพบอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ให้เร่งขออนุมัติซ่อมแซมทันที และให้ติดตาม
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งาน 
 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  
      กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที ่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม  เมื ่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 
วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกงบ ปีงบประมาณ 2565  ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2564 

 
ตาราง กันงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565   
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ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ณ 14 ธันวาคม 2564 

 
ตาราง การจัดสรร งบ สป. กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 

 
หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  คงเหลือ - 233,125 บาท  
 

ประธาน : ขอใหทุ้กกลุ่มงาน เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ ดำเนินโครงการตามแผน สำหรับ กลุ่มงานท่ีขอเล่ือนการจัด
กิจกรรมโครงการ ให้ทำหนังสือ แจ้ง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยอนุญาตให้เลื่อนการจัดโครงการได้    
1 ครั้ง /กรณีกลุ่มงานประสงค์ขอจัดโครงการ หรือของบประมาณเพิ่มเติม ให้นำวาระเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร  
 

             3.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และรายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
                  3.2.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี)  : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 
รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือมปี) ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 ดังนี้  
1. บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก : อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงวดท่ี 4 
2. อาคาพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร : อยู่ระหว่างก่อสร้างผนังห้องลิฟท์ 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก : รายงานผลเทสปูบ่อถังน้ำใต้ดิน 
4. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย : รายงานผลเทสปูบ่อถังน้ำใต้ดิน 
5. ระบบประปาหมูบ้าน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : คาดว่าส่งมอบ วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 ซึ่งล่าช้ากว่าสัญญา 1 งวด  
 

ประธาน : ขอให้กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ติดตาม เร่งรัดการบริหารงวดงาน และงวดเงิน 
 

                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
ตาราง รายงานความก้าวหน้ารายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
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ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปแจ้งสาธารณสุข
อำเภอท่ีเกี่ยวข้อง ให้ส่งเอกสารต้ังเบิกภายในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564  
- รายงานความก้าวหน้ารายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน 3 ปี อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุรพ.ศรีสัชนาลัย  : อยู่ระหว่าง
ทบทวนราคากลาง 
 

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

 
 

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

 
 

ตาราง รายงานความก้าวหน้ารายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามปี โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

 
- รายการงบลงทุน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย   
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดรองรับ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (งานส่วนท่ีเหลือ) 1 ระบบ 
วงเงิน 17,581,000.00 บาท อยู่ระหว่างระยะอุทธรณ์ วันท่ี 9-20 ธันวาคม 2564 
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วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
              4.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ :  
  4.1.1 พิจารณาอนุม ัต ิการนำเสนอผลงาน Service plan ในเวทีคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล : จากเดิมนำเสนอ เดือนละ 1 สาขา จึงขอพิจารณาอนุมัติปรับเป็น เดือนละ 2 สาขา รายละเอียดดังตาราง 
ตาราง กำหนดการ นำเสนอผลงาน Service plan 

 
ประธาน : อนุมัติ ใหน้ำเสนอผลงาน Service plan แบบส้ัน กระชับ และเหมาะสมกับเวลาของการประชุม 
 

  4.1.2 พิจารณา Theme และกำหนดการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ จ.สุโขทัย ประจำปี 2565 ดังนี้                 
เสนอ Theme : 1. Sukhothai safety  2. Sukhothai well-being  3. Sukhothai Sustainable 
กำหนดการ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  สถานท่ี ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 วัน 
 

ประธาน : อนุมัติ กำหนดการตามเสนอ และใช้ Theme : Sukhothai New Normal  
 

  4.1.3 พิจารณากำหนดการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว 
(PCU&NPCU) : การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว เขตสุขภาพท่ี 2 เสนอ
วันและสถานท่ี คือ ระหว่างวันท่ี 3-4 มีนาคม 2565  สถานท่ี โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 60 คน 2 วัน (งบ สสส.) 
หัวข้อการอบรม คือ บทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพในการทำงาน PCU&NPCU, General Principle of Family 
Medicine, การทำงานเป็นทีม, ภาวะผู้นำในการทำงาน , Community Analysis Skill & Tools, ฝึกปฏิบัติศึกษา
ระบบและการออกแบบบริการของทีมสหวิชาชีพ 
 

ประธาน : ใหก้ลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ปรับเปล่ียนวันจัดประชุม  
 

  4.1.4 พิจารณากำหนดการจัดมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 2 : กำหนดจัดมหกรรม
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 2 เสนอวันและสถานท่ี คือ วันท่ี 14 มีนาคม 2565 สถานท่ี  ณ โรงแรมสุโขทัยเทร
เชอร์ฯ (งบ สสส.) 
 

ประธาน : ใหก้ลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ปรับเปล่ียนวันจัดประชุมเป็นวันท่ี 3 มีนาคม 2565 
 

  4.1.5 พิจารณากำหนดการจัดอบรม Inhouse training : 
ตาราง กำหนดการจัดอบรม Inhouse training รุ่นท่ี 3 กลุ่ม ผอ.รพ.สต. (40 คน) 
Module ที่ 1  ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม2565 สสจ.สุโขทัย 
Module ที่ 2  ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ม.นเรศวร 
Module ที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ม.นเรศวร 

 

ตาราง รุ่นท่ี 1 กำหนดการจัดอบรม Inhouse training กลุ่มหัวหน้าหน่วยงานใน รพ. (40 คน) 
Module ที่ 1  ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 สสจ.สุโขทัย 
Module ที่ 2  ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ม.นเรศวร 
Module ที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 ม.นเรศวร 

ประธาน : อนุมัติ 
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  4.1.6 พิจารณากำหนดการอบรมหนุนเสริมเพิ่มพลังคนทำงานปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 2 : ลายละเอียด
กำหนดการอบรมหนุนเสริมเพิ่มพลังคนทำงานปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 2  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565      
สถานท่ี โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน 2 วัน ( งบ สป. ) ดังนี้ 

 
 

ประธาน : อนุมัติ  
 

              4.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด :  
  4.2.1 การตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าท่ี สำนักงานสาธารณสุโขทัย ปี 2565  
พิจารณาขออนุมัติ รายละเอียด ดังนี้ 
1. รายการตรวจสุขภาพ 2 กลุ่มอายุ ดังนี้  
- อายุน้อยกว่า 35 ปี ได้รับการตรวจดังนี้ Chest X-ray, CBC, Urine analysis, Stool Ex. และตรวจฟัน  
- อายุ 35 ปี ขึ ้นไป  ได้ร ับการตรวจดังนี้ Chest X-ray, CBC, Urine analysis, Stool Ex., ตรวจฟัน, Glucose,      
Uric acid, (SGOT,SGPT,Alk.Phos),  Cholesterol, Triglyceride, FIT TEST, HPV DNA และMammogram 
2. กำหนดวันตรวจสุขภาพ กำหนดไว้เดือนมกราคม  
3. หน่วยบริการท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลสุโขทัย /โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย) 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามรายการตรวจสุขภาพข้างต้น ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2565 โดยโรงพยาบาล        
ศรีสังวรสุโขทัย 
 

 4.2.2 พิจารณางบประมาณ OSCC ปี 2565 : การจัดสรรงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในเด็กและสตรี ปี 2565 
ตาราง การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 22,880 บาท (งวด 1/2565) 

 
ประธาน : เห็นชอบ 
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 4.2.3 พิจารณาจัดสรรงบประมาณยาเสพติด ปี 2565 : แผนงานการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด : โครงการลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดได้รับการติดตาม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 
ต่อเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate) 
- ระบบสมัครใจ จำนวน 924 ราย 
- Harm Reduction จำนวน 214 ราย 
- ตรวจพิสูจน์ จำนวน 955 ราย 
รวมงบประมาณ งวด 1/2565 จำนวน 1,453,000 บาท 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ 
 

ตาราง กิจกรรม ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นท่ี ( รอบการโอนงวดท่ี 1/2565 ) 

 
 

ตาราง กิจกรรม ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด (  รอบการโอน
งวดท่ี 1/2565 ) 

 
 

ประธาน : มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด เร่งรัดการเบิก-จ่ายงบยาเสพติด งวดที่ 1            
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 และให้แจ้งโรงพยาบาลท่ีไม่ได้เบิก-จ่าย ภายในระยะเวลากำหนด 
จะต้องคืนเงินท่ีเหลือท้ังหมด  
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              4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : การขอสนับสนุนงบประมาณ 
                   4.3.1 โครงการขับเคลื ่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหว ัดสุโขทัย 
ปีงบประมาณ 2565 : พิจารณาขอเพิ่มค่าเบ้ียประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย 800 บาท 
 

ประธาน : อนุมัติ 
 

                   4.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ 2565 : พิจารณาขอเพิ่มค่ากิจกรรม การสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ  
- ค่าเบ้ียเล้ียง 3 คน X 120 บาท X 20 วัน เป็นเงิน  7,200  บาท 
 

ประธาน : อนุมัติ 
  

              4.4 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย : พิจารณาจัดสรรงบโครงการบริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ (งบเฉพาะ) เพื่อใช้ในการจัดโครงการ 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 73,225 บาท ดังนี้ 

 1. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ภายใต้กรอบนโยบาย GREEN&CLEAN Hospital 
เป็นเงิน 10,200  บาท 

2. โครงการการจัดการปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามกฎหมาย และ
ปัญหาของพื้นท่ี  เป็นเงิน  27,690 บาท                

3. โครงการขับเคล่ือนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย
เป็นเงิน 19,375 บาท                          

4. โครงการขับเคล่ือนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย 
เป็นเงิน 15,960 บาท 

 

ประธาน : อนุมัติ 
 
              4.5 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : เจ้าหน้าท่ีย้ายเข้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 1 ราย คือ 
นายชาญรวินท์ โฆษิตเวชกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย 
 

ประธาน : ให้นายชาญรวินท์ โฆษิตเวชกุล ย้ายมาปฏิบัติราชการที่กลุ ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โดยมีผลตั ้งแต่          
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะย้ายเข้า หรือมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ใหม่ พิจารณาให้กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด เป็นอันดับแรก มอบรองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) และหัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสอบถาม นายพิศิษฐ์ ช่ืนแจ้ง กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เกี่ยวกับ การย้าย
กลุ่มงาน ไปปฏิบัติราชการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 
วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             5.1 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2565  
       5.1.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2565  
ข้อสั่งการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ประธาน คกก.นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ)         
ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 
- ให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน เน้นมาตรการเชิงรุกแก้ไขปัจจัยเสี ่ยง  (คน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม)      
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
- สร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
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- ในปี 2565 ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ให้ความสำคัญในการ สวมหมวกนิรภัย 100% (ผู ้ขับขี ่ และผู ้โดยสาร)              
โดยให้ถือเป็น “วาระจังหวัด” โดยใช้กลไก ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อำเภอ, ศปถ.อปท. เป้าหมายเพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย 100%” 
- เทศกาลปีใหม่ 2565 ลดปัจจัยเส่ียงทุกมิติ และเน้นการบังคับใช้กฎหมายในพฤติกรรม 
       5.1.2 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดสุโขทัย : 7 วันอันตราย 
2565/เทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 : ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ     
โดยเป้าหมายการบาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
1. อุบัติเหตุ ไม่เกิน 26 ครั้ง 
2. Admit + Refer ไม่เกิน 29 ราย 
3. เสียชีวิต ไม่เกิน 3 ราย 
และมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้  
ชุดท่ี 1 คณะทำงานวิเคราะหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย  
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  หัวหน้าคณะทำงาน 
- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย  คณะทำงาน 
- สรรพสามิตพื้นท่ีสุโขทัย  คณะทำงาน 
- ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย  คณะทำงาน 
- ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย  คณะทำงาน 
- ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย  คณะทำงาน 
- ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุโขทัย คณะทำงาน 
- ผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุโขทัย  คณะทำงาน 
- หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย  คณะทำงานและเลขานุการ 
- หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ ปภ.จ.สุโขทัย  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี 
- กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุ/ ปัจจัยท่ีทาให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ ปัจจัยด้านคน ปัจจัย ด้านถนน ปัจจัยด้านยานพาหนะ ฯลฯ 
ณ จ ุดเก ิดเหตุตลอดจนรวบรวมหลักฐานท่ีจำเป ็นในการว ิ เคราะห ์ สาเหต ุการเกิดอ ุบ ัต ิ เหตุ ในแต่ละกรณี  
- บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อันจะนาไปสู่การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูล เพื่อเสนอผู้อานวยการ     
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัยพิจารณาส่ังการหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดาเนินการแก้ไขต่อไป 
- ติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย 
ทางถนนจังหวัดสุโขทัยทราบ 
ชุดท่ี 2 คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจ  
ตรวจติดตามในพื้นท่ี อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร ดังนี้ 
- อ.สวรรคโลก จุดตรวจหลัก 3 จุด/ จุดบริการ 12 จุด 
- อ.ศรีสัชนาลัย จุดตรวจหลัก 3 จุด/ จุดบริการ 8 จุด 
- อ.ศรีนคร จุดตรวจหลัก 2 จุด/ จุดบริการ 2 จุด 
คณะทำงาน ประกอบด้วย 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (รับผิดชอบด้านสังคม)   ประธานคณะทำงาน 
- ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   คณะทำงาน 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   คณะทำงาน 
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   คณะทำงาน 
- แรงงานจังหวัดสุโขทัย   คณะทำงาน 
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- สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย   คณะทำงาน 
- ประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย   คณะทำงาน 
- วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  คณะทำงาน 
- นายคมสันต์ เด่นสมบูรณ์  คณะทำงานและเลขานุการ 
 

ประธาน : ในช่วง 7 วันอันตราย มอบรองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านวิชาการ) และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ       
จ ัดตารางเวรของรองนายแพทย ์สาธารณสุขจ ังหว ัด และเจ ้าหน ้าท่ี  เข ้าร ่วมประช ุมท ั ้ ง  7 ว ัน สำหรับ                
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จะลงเยี ่ยมจุดตรวจ 3 อำเภอ (อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีนคร)        
ในทีมคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจุดตรวจ กรณี มีติดราชการอื่น มอบรองนายแพทย์สาธารณสุข 
(ด้านวิชาการ) ปฏิบัติงานแทน/ มอบกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดชุดของเย่ียมเจ้าหน้าท่ี ณ จุดตรวจ ประกอบด้วย
หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ สามารถเบิกได้ท่ีกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข  
 

             5.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ทบทวนระเบียบการลาป่วย/ กิจ/ พักผ่อนของเจ้าหน้าท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
- การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม–30 กันยายน ของปีถัดไป) 
- เวลาทำงาน 8.30 – 16.30 น. 
- การลาครึ่งวันเช้า หรือครึ่งวันบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทการลานั้นๆ 
การลาป่วย  
- ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุด
ราชการได้ ยกเว้นแต่ในกรณีจําเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
- ลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นแนบพร้อมกับใบลา 
- หากป่วยจนไม่สามารถลงช่ือในใบลา สามารถให้ผู้อื่นลาแทนได้ และเมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้จัดส่งใบลาโดยเร็ว
หรือภายใน 3 วันทำการ โดยอนุโลม 
ลาพักผ่อน  
- ลาพักผ่อน ต้องส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ 
- ลาพักผ่อนติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลาหลายวัน หรือลาช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ต้องคำนึงไม่ให้เกิดความ 
เสียหายแก่ทางราชการ 
- หากได้รับอนุญาตให้ลาแล้ว อยากจะยกเลิกทั้งที่ยังไม่ได้หยุด ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
และให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันท่ีขอยกเลิก 
- ในแต่ละปีงบประมาณลาพักผ่อนได้ 10 วันทำการ ถ้าลาไม่ครบ ในส่วนที่เหลือให้สะสมรวมเข้ากับปีต่อๆ ไปได้      
แต่วันลาพักผ่อน  ปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ แต่ผู้ท่ีได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีสิทธิ
นําวันลาพักผ่อนสะสม รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ 
- ผู้ท่ีได้รับบรรจุข้าราชการยังไม่ถึง 6 เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีนั้น 
- การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอำนาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
- ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนดถ้ามีราชการจำเป็นเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาหรือ        
ผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
ลากิจส่วนตัว 
- ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมด้วยระบุเหตุจําเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องช้ีแจง เหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
- ในกรณีเหตุพิเศษท่ีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมท้ังเหตุผลความ
จําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
*** กรณีลากิจ หากมีกิจเร่งด่วน สามารถจัดส่งใบลาทีหลังได้ 
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สรุปข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
ลาป่วย ลากิจ : รวมกันครึ่งปีได้ 23 วัน ท้ังปีรวม 45 วัน 
ลาพักผ่อน : 30 วันต่อปี หรือลาได้ตามจำนวนวันท่ีสะสมไว้ 
มาสาย  : เกิน 13 ครั้ง ไม่ได้รับการเสนอพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน (รอบ 6 เดือน) 
ลาศึกษา/ฝึกอบรม : ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน (รอบ 6 เดือน) 
สรุปพนักงานราชการ 
ลาป่วย  : รวมกันท้ังปีได้ 30 วัน 
ลาพักผ่อนและลากิจ  : ได้อย่างละ 10 วันต่อปี ไม่มีสะสม 
มาสาย  : เกิน 26 ครั้งต่อปีไม่ได้รับการเสนอพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 

ประธาน : ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีทุกคนไม่ควรลาช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน แต่สามารถลายาวได้ ยกตัวอย่างกรณี 
ดังนี ้
กรณี รายละเอียด การอนุญาต การลา 
1. - วันหยุดวันพ่อ ตรงกับวันอาทิตย์ ท่ี 5 ธันวาคม 2564 และ  

- วันหยุดชดเชยวันพ่อ ตรงกับวันจันทร์ ท่ี 6 ธันวาคม 2564 
- วันหยุดวันรัฐธรรมนญู ตรงกับวันศุกร์ ท่ี 10 ธันวาคม 2564 
 

ไม่อนุญาต ขอลาวันท่ี 7-9 ธันวาคม 
2564  

2.  - วันหยุดวันรัฐธรรมนญู เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2564 ตรงกับ    
  วันศุกร์ 

อนุญาต ขอลาวันท่ี 9 ธันวาคม 
2564   

หมายเหตุ : กรณี หากมีความจำเป็น ต้องการลาช่วงวันหยุดติดต่อกัน ให้รายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
พิจารณาอนุญาตเป็นรายบุคคล  
- การลากิจเร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้แจ้งลาท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน และสามารถเขียนใบลาย้อนหลังได้ 
 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด : เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ และแจ้ง
สำนักงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัด จะรับการถ่ายโอนฯ จำนวน 18 แห่ง มบีุคลากรท่ีไม่มีความประสงค์ถ่ายโอนฯ 6 ราย 
ประธาน : มอบกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับผิดชอบ เรื่อง ตำแหน่งบุคลากรที่ไม่มีความประสงค์
ถ่ายโอนฯ 6 ราย  
 

   6.2 รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 1/2565 ตั้งแต่
วันท่ี 19-21 มกราคม 2565 จึงขอความร่วมมือกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เกี ่ยวข้อง ส่งข้อมูล        
ตรวจราชการให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
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  6.3 กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สสจ.สุโขทัย 

วาระที่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

วาระก่อน
การประชุม 

1. มอบเกียรติบัตรการดำเนินงานคลินิกตรวจสุขภาพ ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564 
2. ลงนาม PA 
3. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนธันวาคม 2564 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ครั้งท่ี 11/2564  เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 การจัดบริการทันตกรรมในจังหวัดสุโขทัย 
3.2 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหล่ือมปี) และรายงาน   
     ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
3.3 การตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ท่ี จังหวัดสุโขทัย 
3.4 Covid-19 (การฉีดวัคซีน Covid-19) 

 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

4. เรื่องเพื่อทราบ   
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 
     4.5.2 การเบิก-จ่าย งบประมาณยาเสพติด 
     4.5.3 Service plan สาขาศัลยกรรม/โรคไต 

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จนัทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
ประธาน Service plan สาขา
ศัลยกรรม/โรคไต 

5. เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

6.  เรื่องอื่นๆ 
 

 
 

ปิดประชุม :  เวลา 14.30 น. 
 

                    จิราภรณ์  สุกันทา                                              เบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                  (นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




