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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 15 มีนาคม 2564 

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

ผู้มาประชุม 
1 นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2 นายกฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3 นางเมตตา  ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4 นายจรัญ  จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
5 นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) 
6 นางภัทราพร  เมฆพัฒน์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
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 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ มีอาการค่อนข้างน้อย หรือไม่มี
อาการ อัตราการป่วยตายต่ำ ให้เตรียมความพร้อมรับโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) ในเดือนกรกฎาคม 
2565  โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ได้จัดประชุมซ้อมแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
เตรียมความพร้อมโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพธิาน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยมีปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่  1) อัตราการป่วยตาย  2) การเกิดภูมิคุ้มกันหมู่  

1  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3 นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
5 นายวิจิตร โภคากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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3) ระบบการรักษาพยาบาลท่ีพร้อม (สถานท่ี /ยาและเวชภัณฑ์)  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ติดตามเร่งรัด การ
ฉีดวัคซีน เข็ม 3 ในกลุ่ม 608 ให้ได้ 70 % ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2565  สำหรับการเปิดบริการรักษา โควิด-19 แบบ 
OPD Case มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย(ด้านเวชกรรมป้องกัน),กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  ติดตาม เร่งรัด
การเปิดรักษาแบบ OPD Case ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ทั้งนี ้ ต้องเร่งปิด Community 
Isolation โดยจะนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย 
            1.2 ปรับเปล่ียน กำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 1/2565 เครือข่ายสุขภาพอำเภอ 2 แห่ง ดังนี้ 

วันท่ี 16 มีนาคม 2565 คปสอ.ทุ่งเสล่ียม /รพ.สต. ไทยชนะศึก, รพ.สต. แสงสว่าง 
วันท่ี 17 มีนาคม 2565 คปสอ.ศรีนคร  / รพ.สต นครเดิฐ 

โดยวันท่ี 17 มีนาคม 2565 คปสอ.ศรีนคร ให้เริ่มการนำเสนอผลการดำเนินงาน เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป  มอบ กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สรุปผลการนิเทศงานและข้อส่ังการ ส่งเครือข่ายสุขภาพอำเภอ ภายใน 31 มีนาคม 2565 
            1.3 วันท่ี 21-22 มีนาคม 2565 นายแพทย์สาธารณสุขจังหว ัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมสำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
นงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
            1.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ร ับการคัดเลือก ให้เป็นพื ้นที ่ต ้นแบบดีเด่นแห่งชาติ                
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระดับเขต
สุขภาพที่ 2 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะเป็นผู้นำเสนอพื้นที่ต้นแบบดีเด่นฯ (การนำเสนอผลงานโดย
วาจา) รูปแบบออนไลน์ ในวันท่ี 21 มีนาคม 2565 พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
            1.5 วันท่ี 22-23 มีนาคม 2565 กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ ในคลินิกหมอ
ครอบครัว เขตสุขภาพที่ 2  มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประสาน นพ.เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์     
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช และรองประธานคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ       
เขตสุขภาพที ่  2 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ จ ังหวั ดพิษณุโลก                 
ท้ังนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะเป็นประธานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม       
            1.6 วันท่ี 24 มีนาคม 2565  :  ช่วงเช้า กำหนดจัดงาน “มหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูม ิเข ้มแข ็ง”           
เขตสุขภาพท่ี 2 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดย ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง เขตสุขภาพที ่ 2 นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ เวลา 09.15 น.               
เพื่อขับเคล่ือนระบบงานสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 2 อย่างต่อเนื่อง  
 ช่วงบ่าย กำหนดจัดประชุมเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม
พระมงคลพัฒนพิธาน สสจ.สุโขทัย   
มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รับผิดชอบต้อนรับทีมผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 2 ในวันท่ี 23 มีนาคม 2565 
และดูแลความเรียบร้อยในการจัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2  และกลุ่มงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบความ
พร้อมสถานท่ี  
            1.7 วันที่ 25-26 มีนาคม 2565 จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลงาน จังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  ขอให้ทีมผู้บริหารจังหวัด
สุโขทัย ร่วมให้กำลังใจอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ในการเข้าร่วมประกวดฯ ระดับภาคเหนือ 
ประจำป ี  2565 จำนวน 3 อำเภอ 13 ชมรม/ ในว ันท ี ่  22 ม ีนาคม 2565 ประช ุมเกณฑ ์การประกวด                            
ณ กรุงเทพมหานคร มอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
สุขภาพจิต และยาเสพติด เข้าร่วมประชุม 
   1.8  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมกัญชา เขตสุขภาพที่ 2   ในวันท่ี  29  มีนาคม  2565  
ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และระบบออนไลน์ โดยจังหวัดสุโขทัย เป็น
เจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมกัญชา ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และ
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การแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 
ประกอบด้วย คณะอำนวยการ และคณะทำงาน 5 คณะ ดังนี้  
1. คณะทำงานด้านวิชาการ บูธนิทรรศการ และการแสดง : จำนวนบูธนิทรรศการ นำเสนอ 5 จังหวัด  การจัดเวที
เสวนา  การจัดแสดงโชว์เรื่องกัญชา เป็นต้น 
2. คณะทำงานด้านพิธีการ : เน้น พิธีการเปิด และให้ออกแบบกิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริม ตัวอย่างเช่น 
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ทำอาหารท่ีมีส่วนผสมของกัญชา  
กิจกรรมเสริมอื่น พิธีการวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคาร หรือพิธีเปิดงานต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย  
พิธีกร มอบ นายรณชัย คล่ำคง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
3. คณะทำงานด้านอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และมาตรการ COVID-19 : จัดทำแผนผังสถานท่ีจัดงาน  รูปแบบงาน
การใช้อาคารสถานท่ี  
4. คณะทำงานด้านการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและการประเมินผล    
5. คณะทำงานด้านการเงิน : บริหารจัดการ งบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
มอบ หัวหน้ากลุ่มงาน ช้ีแจงรูปแบบการจัดงานและหน้าท่ีรับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานทราบ  
   1.9 วันท่ี 28 มีนาคม 2565 การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย   ณ  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  มอบ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดทำ Power Point การประกวดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ 
ประจำปี 2565  
   1.10 วันท่ี 30 มีนาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือนมีนาคม 2565 
   1.11 วันท่ี 4 เมษายน 2565 การจัดกิจกรรม Happy Birthday ให้กับ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกิดเดือนเมษายน โดยมี 
ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  เป็นผู้ท่ีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือน  เมษายน  ซึ่งจะมี
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หลังกิจกรรม Happy Birthday 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
      กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที ่ 5 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5 ปีงบประมาณ 2565 
 
วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2565 
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ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ณ 14 มีนาคม 2565 

 
 

ตาราง  ติดตามการเบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565  

 
หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 เป็นการตั้งงบประมาณขาดดุล 233,125 บาท โดยมี 3 กลุ่มงาน 
ท่ีไม่ใช้งบประมาณรายจ่ายสำนักงานสาธารณสุจังหวัด ในปีงบประมาณ 2565   ได้แก่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และ
เภสัชสาธารณสุข ,กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย , กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ท้ังนี้  ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งวดท่ี 2  ทำให้ขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน   
ประธาน : ใหทุ้กกลุ่มงาน ดำเนินโครงการ ตาม Timeline และอนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการ ไปพลางก่อน 
 

ตาราง  การใช้จ่ายเงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  

 
เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย คงเหลือ 594,001.89 บาท 
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ประธาน : รายการกล้อง Conference อนุมัติให้ใช้เงิน ม.44  มอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เร่งรัดประเมินราคาการ
ปรับปรุงห้องเตรียมอาหาร (ฝาผนังห้อง 2 ด้าน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยให้ใช้เงินบำรุง กรณี 
หากกลุ่มงานมีความจำเป็นต้องการขอ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ ให้ผ่านการรับรองจากงาน IT กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ก่อนเสนอขออนุมัติ  
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ : การปรับปรุงพื้นห้อง กลุ่มงานประกันสุขภาพ พบปัญหางบประมาณเกินจำนวนท่ี
ได้รับอนุมัติ เนื่องจาก ปูพื้นห้อง แบบนำ Buit in ออก แต่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาการจ้างเหมา  จึงพิจารณาขออนมุัติ
เพิ่มเติม จำนวน 1,500 บาท โดยใช้เงินบำรุง 
ประธาน : อนุมัติ และให้ชะลอการใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
รายงานการใช้กระดาษ และการใช้หมึกเครื่องพิมพ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และนำเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งถัดไป   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             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) : คาดว่าจะตรวจรับงวด 3 วันท่ี 21 มีนาคม 2565  
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก (8 งวด) : คาดว่าตรวจรับงวด 3 และ 4 วันท่ี 
23 มีนาคม 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (8 งวด) : คาดว่าตรวจรับงวด 3 วันท่ี 23 
มีนาคม 2565 
ท้ังนี้ ท้ัง 3 รายการ ได้ทำหนังสือแจ้งขอกันเงินและขยายเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1. รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามป ีอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน ( 15 งวด ) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
: ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565  และรอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเพื่ออนุมัติวงเงินก่อสรา้ง 
ก่อนลงนามในสัญญา 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร), กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มกฎหมาย ติดตาม
เร่งรัด โดยให้บันทึกหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกครั้งที ่มีการติดตามงานจากผู้รับเหมา พร้อมรายงานให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
             4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : เจ้าหน้าท่ีขอย้ายเข้า - ออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
                  4.1.1 เจ้าหน้าท่ีขอย้ายเข้า กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 ราย คือ 
นางสาวสุรีย์  บัวซ้อน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัด รพ.สต.วังน้ำขาว สสอ.บ้านด่านลานหอย 
มติที่ประชุม : อนุมัติ ให้ นางสาวสุรีย์  บัวซ้อน ปฏิบัติราชการท่ีกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย อัตราว่างจำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 
มีนาคม 2565 -12 เมษายน 2565  
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                  4.1.2 เจ้าหน้าท่ีขอย้ายออก กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 ราย คือ 
นายอภิชัย  สีธิ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อายุราชการ  1  ปี  8  เดือน สังกัด กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด ขอย้ายไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : จากการสอบถาม นายอภิชัย  สีธิ ทราบว่า ต้องการขอ
ย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อกลับไปดูแลมารดา อายุ 56 ปี มีประวัติเป็นโรคหัวใจ (อาการเริ่มแรก) แต่มีบิดา เป็นผู้ดูแล 
และมีญาติ ที่สามารถช่วยเหลือดูแลมารดาได้  ทั้งนี้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯได้ข้อตกลงกับนายอภิชัย สีธิ ขอให้
ปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ต่อไปในระยะหนึ่ง  
มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติให้ย้ายออก 
 
             4.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : พิจารณากำหนดการจัดพิธีมอบเข็มพระราชทาน
อาสาสมัครสาธารณสุขฯ : สำหรับเจ้าหน้าที่ สสจ.สุโขทัย ที่จะได้รับเข็มที่ระลึกพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุข 
สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
1. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 
2. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการฉีด/ รณรงค์การฉีดวัคซีน  
3. ผู้ท่ีออกหน่วย พอ.สว. อย่างน้อย 2 ครั้ง ขึ้นไป 
โดยขอใหพ้ิจารณา กำหนดการจัดพิธีมอบเข็มพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุขฯ 
ประธาน : กำหนดจัดพิธีมอบเข็มพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุขฯ วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมมงคล
พัฒนพิธาน  มอบ นายรณชัย คล่ำคง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เป็นพิธีกร 
 
             4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การพิจารณาขอยกเลิกรายการคำของบลงทุนปี 2566 
สำนักงานสาธารณสุขสุโขทัย จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 596,400 บาท ดังนี้  
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง  
เป็นเงิน 364,000 บาท   
2. ผ้าม่าน พร้อมติดต้ัง จำนวน 3 ช้ัน เป็นเงิน 232,400 บาท 
เนื่องจาก ในปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ใช้เงินบำรุง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง 
และ จัดซื้อผ้าม่าน จำนวน 3 ช้ัน  
มติที่ประชุม : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มีเครื่องปรับอากาศ จำนวน 52 เครื่อง และได้รับการเปลี ่ยน
จำนวน 13 เครื่อง ในปี 2565  จึงขอให้ยืนยันรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง และใหย้กเลิกรายการผ้าม่าน 
 
วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : แจ้งยืนยันการขอเครื่องปรับอากาศ : จากการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้รับจัดสรร
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ห้อง Server 1 เครื่อง และห้องกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 1 เครื่อง) 
กลุ่มงาน ขอยืนยันการขอรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ดังกล่าว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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             5.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ : กำหนดการมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพท่ี 2
ปีงบประมาณ 2565  วันที่ 24 มีนาคม 2565  ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 
เวลา 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน (ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนท่ีห้องท่ีนำเสนอ) 

 - ห้องคอนเวนช่ัน (1-3) การนำเสนอบูธ พชอ. ดีเด่น 
 - ห้องลีลาวดี การนำเสนอผลงานคลินิกหมอครอบครัวดีเด่น 
 - ห้องเฟื่องฟ้า การนำเสนอผลงาน รพ.สต. ดีเด่น 

เวลา 09.00 – 10.00 น.  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 2 (ห้องคอนเวนช่ัน 1) 
 - รำจาก นศ. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย (4นาที) 
 - VCD นำเข้าสู่งานมหกรรมระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เขตสุขภาพท่ี 2 (5นาที) 
 - กล่าวรายงาน โดย ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปฐมภูมิ 
  และสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพท่ี 2 
 - กล่าวเปิด โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 - พิธีเปิด “กดปุ๋มแสดงพลังระบบงานสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เขตสุขภาพท่ี 2” 
 - ถ่ายภาพผู้บริหาร 
 - นำผู้บริหารชมบูธนิทรรศการ 

เวลา 10.00 – 15.00 น.  อภิปรายผลการดำเนินงาน 
 ห้องคอนเวนช่ัน (1-3) การนำเสนอบูธ พชอ. ดีเด่น จำนวน 15 บูธ 
 - การคัดเลือกผลงาน พชอ. ประเภทบูธ จำนวน 15 พชอ. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มบูธ 
 กลุ่มท่ี 1 การขับเคล่ือนประเด็น พชอ. การควบคุมและป้องกัน COVID-19 
 กลุ่มท่ี 2 การขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ี 
 กลุ่มท่ี 3 การขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ี 
 ห้องลีลาวดี การนำเสนอผลงาน PCU ดีเด่น (จับฉลากลำดับการนำเสนอ) 
 - นำเสนอผลงานจังหวัดสุโขทัย 2 ทีม 
 - นำเสนอผลงานจังหวัดตาก 2 ทีม 
 - นำเสนอผลงานจังหวัดพิษณุโลก 2 ทีม 
 - นำเสนอผลงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ทีม 

ประธาน :  มอบ นายเกตุกาล ทิพย์ทิมพ์วงศ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  และนายรณชัย คล่ำคง 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  เป็นพิธีกร 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.3 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  : รายงานความก้าวหน้าการจัดมหกรรมกญัชา
ทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 :  จัดเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. ประชุมวิชาการด้านการแพทย์ : แพทย์แผนปัจจุบัน, แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ เภสัชกร และประชาชน 
2. บูธ นิททรศการ กัญชา กัญชง (ไม่น้อยกว่า 30 บูธ) 
3. คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย)  
 รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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             5.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : กำหนดการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 ณ วัดปัจจันตคารามวาสีต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร 
(ร่วมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 5.5 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย จังหวัดสุโขทัย  
ตาราง จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จำแนกตาม stage (ต.ค 64-15 ม.ีค 65) 

                    
ตาราง การบำบัดทดแทนไตผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้าย (ข้อมูล ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 

 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตรวจสอบ ข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจาก ข้อมูลไม่สัมพันธ์กัน (ผู้ป่วย CKD 
stage 5 จังหวัดสุโขทัย เดือนตุลาคม 2564 - 15 มีนาคม 2565 มีทั้งหมด 475 ราย แต่การเข้ารับการบำบัดรักษา 
ท้ังหมด 615 ราย)  โดยให ้รายงานเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก่อนนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ในเดือนมีนาคม ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. จำนวน ผู้ป่วย CKD stage 5 จังหวัดสุโขทัย มีท้ังหมดกี่ราย 
2. จำนวน ผู้ป่วย ที่เข้ารับบริการ Hemodialysis ทุกสิทธิ ในจังหวัดสุโขทัย มีกี ่ราย (แยกผู้มารับบริการภายใน
จังหวัด-ต่างจังหวัด) 
ทั้งนี้ ผู้ป่วย CKD stage 5 ควรมากกว่า ผู้รับบริการ Hemodialysis  กรณีที่มีจำนวนเท่ากัน แสดงให้เห็นการเข้าถึง
บริการทุกคน ให้ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  นำผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต ออกจากระบบ  
ตาราง ทรัพยากรสาขาโรคไต จังหวัดสุโขทัย 

 
- ผู้ป่วยสิทธิ UC ได้รับการรักษา CAPD คิดเป็น 98.80%  เนื่องจากเดิมจะได้รับการรักษา CAPD เป็น Frist choice 
- วันท่ี 1 ก.พ 65 สิทธิ UC สามารถใช้สิทธิการรักษาฟอกไต (HD) ได้ คาดว่าจะมีผู้ป่วย UC เข้าถึงบริการ HD เพิ่มมากขึ้น 
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สัดส่วนจำนวนผู้ป่วย ต่อเครื่อง HD 
- HD ทุกสิทธิ  / เครื่อง HD  = 364/63 = 5.78 คน  
- HD สิทธิ UC / เครื่อง HD = 173/63  = 2.75 คน 
- HD สิทธิ Non UC / เครื่อง HD = 191/63  = 3.03 คน 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนผู้ป่วย ต่อเครื่อง HD ของจังหวัดสุโขทัย โดย
ต้องพิจารณาจากจังหวัดในเขตหรือ ค่ากลาง ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข : ผลการดำเนินงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
                  5.6.1 Pre-marketing ประกอบด้วย 
1. ยา : ขออนุญาตใหม่ จำนวน 8 แห่ง, ขอต่ออายใบอนุญาต จำนวน 96 แห่ง, เปล่ียนแปลงแก้ไขรายการอนุญาต 
จำนวน 8 แห่ง และขอยกเลิกใบอนุญาต จำนวน 7 แห่ง 
2. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ขออนุญาตใหม่ จำนวน 1 แห่ง  
3. อาหาร : ขออนุญาตใหม่ จำนวน 1 แห่ง, ขอต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 7 แห่ง และเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการ
อนุญาต จำนวน 14 แห่ง 
4. ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ : ขออนุญาตปลูกยาเสพติดให้โทษ (กัญชง) จำนวน 8 แห่ง, ขออนุญาตปลูกยาเสพติดให้
โทษ (กัญชา) จำนวน 1 แห่ง 
5. สถานพยาบาล : ขออนญุาตใหม่ 10 แห่ง, ต่อใบอนุญาตสัญจร 6 อำเภอ, ต่อใบอนุญาต 10 ปี จำนวน 12 แห่ง  
6. เคร่ืองสำอาง : พิจารณาคำขอจดแจ้งระบบ E-sub 12 คำขอ จำนวน 55 สูตร 
         รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม 
                  5.6.2 Post-marketing ประกอบด้วย 
1. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ : ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร และกำกับดูแลนมโรงเรียน 
3. อาหาร : ออกตรวจสถานท่ีผลิต เพื่อพัฒนาสถานท่ีผลิต จำนวน 53 แห่ง 
4. ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ : ตรวจเฝ้าระวัง วัตถุเสพติด ในสถานพยาบาล 
5. สถานพยาบาล : เฝ้าระวงัสถานพยาบาลหลังได้รับอนุญาต จำนวน 6 แห่ง และให้คำแนะนำ/แก้ไข 
6. เคร่ืองสำอาง : เฝ้าระวังความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางกลุ่มเส่ียง เช่น เจลแอลกอฮอล์และฉลาก
ผลิตภัณฑ์ และควบคุมสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลังได้รับอนุญาต 
          รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารการประชุม 
ประธาน :  ขั้นตอน Post-marketing  สำหรับการตรวจเฝ้าระวัง สถานพยาบาล, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, 
อาหาร, ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์, เครื่องสำอางและ อื่น ๆ  มอบ  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ปรับแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ในเดือนมีนาคม ขอให้ 
รายงานเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งต้องมีข้อมูล ดังนี้ 
1. สถานประกอบการ จำนวนท้ังหมด  
2. หลักการ วิธีการ ในการสุ่มตรวจเฝ้าระวัง  
3. ผลลัพธ์ การสุ่มตรวจเฝ้าระวัง ผ่าน/ไม่ผ่าน กี่แห่ง ให้ข้อเสนอแนะ อย่างไร 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  6.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) : เพิ่มเติม การจัดมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ เขต
สุขภาพท่ี 2 

(ร่าง) คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 ดังนี้ 
คณะอำนวยการ 
  - ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2  ประธานคณะกรรมการ 

- สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 2  รองประธานคณะกรรมการ 
- ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2  กรรมการ 
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2  กรรมการ 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด  กรรมการ 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป เขตสุขภาพท่ี 2 ทุกแห่ง  กรรมการ 
- ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพท่ี 2 ทุกแห่ง  กรรมการ 
- ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก  กรรมการ 
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  กรรมการ 

บทบาทหน้าท่ี  
1. วางนโยบาย และกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ประสานงาน กำกับ ติดตาม งานท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการกัญชา 
 

1. คณะทำงานด้านวิชาการ บูธนิทรรศการ และการแสดง  
1. นายปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประธานคณะทำงาน   
2. นายเชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช   รองประธานคณะทำงาน 
3. นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) รองประธานคณะทำงาน 
4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ของจังหวัดสุโขทัย  คณะทำงาน 
5. สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ของจังหวัดสุโขทัย  คณะทำงาน 
6. หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สสจ. เขตสุขภาพท่ี 2 ทุกแห่ง คณะทำงาน 
7. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ. เขตสุขภาพท่ี 2 ทุกแห่ง คณะทำงาน 
8. ประธาน Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยฯ  เขตสุขภาพท่ี 2 ทุกแห่ง  คณะทำงาน 
9. ประธาน Service Plan สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 ทุกแห่ง คณะทำงาน 
10. นายปัญญา ขวัญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ. สุโขทัย  คณะทำงาน 
11. นายวัฏฏธรรม นนทธิ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สสจ. สุโขทัย  คณะทำงาน 
12. นายมนู เกตุเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ. สุโขทัย  คณะทำงานและเลขานุการ 
13. นางวราภรณ์ จิโน หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ สสจ. สุโขทัย คณะทำงานและเลขานุการ 
บทบาทหน้าท่ี  
1. กำหนดแนวทาง รวบรวม เรียบเรียง หัวข้อ รูปแบบ เนื้อหา และรวบรวมผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในรูปแบบ 
การบรรยายวิชาการ จัดนิทรรศการ กิจกรรมสาธิต การรักษาด้านการแพทย์แผนไทย โดยกัญชาทางการแพทย์  
2. จัดวางผังสถานท่ีการจัดประชุม การแสดงผลงานวิชาการ บูธนิทรรศการ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อประสานต่อผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป  
3. ประสานเชิญและดูแลผู้เกี่ยวข้อง ในการบรรยายวิชาการ ความเรียบร้อยในบูธนิทรรศการอำนวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี และการจัดกิจกรรมในเวทีกลาง ตลอดช่วงเวลาในการจัดงาน 
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2. คณะทำงานด้านพิธีการ 
1. นายปองพล วรปาณิ   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ประธานคณะทำงาน 
2. นายกฤษณะ แก้วมูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  รองประธานคณะทำงาน 
3. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) คณะทำงาน 
4. นายจรัญ จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร)  คณะทำงาน 
5. นางเพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) คณะทำงาน 
6. นางพิมลรัตน์ ช่ืนบาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ สสจ.สุโขทัย คณะทำงาน 
7. นางสาวทิพวรรณ์ ขำโท้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป สสจ.สุโขทัย คณะทำงาน 
8. นางกนกวรรณ กลับสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สุโขทัย คณะทำงาน 
9. นางอภิญญา จุติตระกูลชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.สุโขทัย            คณะทำงานและเลขานุการ                          
10. นางมุกดา ทองสุก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ                          
11. นางนนทธิ สละ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ                          
บทบาทหน้าท่ี  
1. กำหนดแนวทาง จัดลำดับพิธีการการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 และพิธีการเปิด 
2. ประสานงาน กำกับ ติดตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2  
และพิธีการเปิด ให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
3. จัดหา ดูแล ตกแต่ง สถานท่ีประชุมให้เรียบร้อยสวยงาม 
4. จัดหาพิธีกร ในพิธีการเปิด เวทีกลาง การประชุมวิชาการ บูธนิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาในการจัดงาน 
5. ประสานเชิญและให้การต้อนรับประธานและผู้มีเกียรติ อำนวยความสะดวกแก่ร่วมพิธีเปิด การประชุมวิชาการ
กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 
6. จัดทำแผนการพยาบาล จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และยา ให้การดูแลปฐมพยาบาลผู้ร่วมงาน  
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ลงทะเบียนผู้มาร่วมงานในแต่ละวัน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะทำงานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และมาตรการ COVID-19 
1. นายจรัญ จันทร์ดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร)  ประธานคณะทำงาน 
2. นายอนุ เอี่ยมทอง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ สสจ.สุโขทัย  คณะทำงาน 
3. นายณัฐพงษ์ เฮียงกุล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สุโขทัย คณะทำงาน 
4. นางสาวทิพวรรณ์ ขำโท้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป สสจ.สุโขทัย คณะทำงาน 
5. นางสาวจินดารัตน์ นนทสุบรรณ เจ้าพนักงานพสัดุชำนาญงาน คณะทำงานและเลขานุการ 
6. นางสุภาวดี หล่อประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ                          
7. นางสาวชญาพิมพ์ ขำโพธิ์ทัย นักวิชาการพัสดุ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ     
บทบาทหน้าท่ี  
1. ประสานขอใช้สถานท่ี จัดเตรียมความพร้อม ของอาคารสถานท่ีในการจัดงาน ไฟฟ้า แสงสว่าง และเครื่องเสียง 
2. ประสานความร่วมมือกับคณะทำงานด้านวิชาการ บูธนิทรรศการ และการแสดง ในการจัดสถานท่ี ตามเหมาะสม 
3. ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก ด้านอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม ขยะ และมาตรการ COVID-19 
ตลอดการจัดงาน 
4. จัดเตรียมสถานท่ี และจัดรถนำขบวน สำหรับแขกผู้มีเกียรติ 
5. จัดเตรียมยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และดูแลการจราจรภายในงาน    
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4. คณะทำงานด้านการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและการประเมินผล        
1. นางเมตตา ลิมปวราลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวอัมพวัน พุทธประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.สุโขทัย  คณะทำงาน 
3. นางสาวศุภพิชญ์ ญาณโสภณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สุโขทัย  คณะทำงาน 
4. นางพัชรินทร์ คีรีมาศทอง   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สุโขทัย       คณะทำงาน 
5. นางมาลีรัตน์ อ่ำทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  คณะทำงานและเลขานุการ 
6. นายเกตุกาล ทิพย์พิมพ์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ     
7. นายทำนุ ร้อยกรอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  
8. นางวาสนา เวือนประโคน เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าท่ี  
1. ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 ผ่านส่ือช่องทางต่าง ๆ และประสาน
ส่ือมวลชน จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์  
2. จัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแล และควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ จัดทำวิดิทัศน์ และบันทึกภาพ ใน
ทุกส่วนของการจัดงาน 
3. จัดหาอาหารว่างและเครื่องด่ืม อาหารกลางวัน สำหรับแขกผู้มีเกียรติ คณะทำงาน และผู้ร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 
5. ประชาสัมพันธ์ ประสานการดูแล สถานท่ีพัก สำหรับผู้ร่วมงาน 
6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5. คณะทำงานด้านการเงิน 
1. นายมาโนช อู่วุฒิพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ประธานคณะทำงาน 
2. นายจรัญ จันทร์ดี  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร)  คณะทำงาน 
3. นางรุ่งทิพย์ พงศ์กิจการเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย (ฝ่ายบริหาร) คณะทำงาน 
4. นางสาวทิพวรรณ์ ขำโท้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป สสจ.สุโขทัย คณะทำงาน 
5. นางอรวรรยา ทองน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.สุโขทัย  คณะทำงาน 
6. นางเถาวัลย์ รากคำ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป รพ.สุโขทัย คณะทำงานและเลขานุการ 
7. นางสาวกินรี แก้วสะเทือน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สสจ.สุโขทัย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวรัตนาภรณ์ ทรายคำ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.สุโขทัย คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าท่ี  
1. บริหารจัดการงบประมาณการเงินและบัญชีตามโครงการ และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
2. อำนวยความสะดวกการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง/จ้างเหมา เอกสารการเงินและบัญชีทุกชนิด แก่คณะทำงานทุกชุด 
3. ตรวจ และติดตาม จัดทำสรุปงบประมาณหลังเสร็จส้ินโครงการ 
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  6.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย 

วาระ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
วาระ 
ก่อน
การ

ประชุม 

1. มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ รพ.สต.ติดดาวดีเด่น จังหวัดสุโขทัย 
2. มอบเกียรติบัตร ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน ประจำปี 2564  
3. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม 2565 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี 2/2564  เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 และงบลงทุนปี 2565 
3.2 การตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ท่ี จังหวัดสุโขทัย 

 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 

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 งบค่าเสื่อม และงบสนับสนุนระดับเขตและระดับจังหวัด 

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จนัทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

4.      4.5.2 การจ่ายชดเชยผู้ป่วยใน เดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565      
     4.5.3 ติดตามความก้าวหน้ามาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล 
     4.5.4 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 
     4.5.5 ผลการทบทวนข้อมูลผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ ปีงบประมาณ 2565 
     4.5.6 ผลการประกวดจังหวัด อำเภอ ชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ  
     4.5.7 Service plan สาขา Palliative Care /สาขาการแพทย์แผนไทย 

 

กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
ประธาน SP. สาขา Palliative 
Care /สาขาการแพทย์แผนไทย 

5. เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ี
ปฏิบัติงานฯ 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

6.  เรื่องอื่นๆ  
 
ปิดประชุม :  เวลา 16.30 น. 
 
                  จิราภรณ์  สุกันทา                                              ศุภพิชญ์  ญาณโสภณ 
            (นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา)                                  (นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ)      
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




