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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังท่ี 8 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

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 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 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 13.00 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
 1.1 สถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมประเทศไทย และจังหวัดสุโขทัย จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เป้าหมาย เร่งรัดการฉีดวัคซีนในเข็ม 3 ให้ได้ 70 % ท้ังนี้ จังหวัดสุโขทัย กำหนดการประชุมคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 17/2565 ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน มอบ 
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ด้านเวชกรรมป้องกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย  

1  นางนัชชา  เก่งพานิช เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2 นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4 นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
6 นายวิจิตร  โภคากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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 1.2 การตรวจเยี่ยมรางวัลศรีสวางควัฒน จังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 โดย ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์นิธิ มหานนท์, ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล และคณะ  ช่วงเช้า รับฟังการนำเสนอข้อมูล
การขับเคล่ือนผลงานการจัดบริการด้านโรคมะเร็งและหัวใจ   ณ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ช่วงบ่าย ขอเชิญ คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับฟังการนำเสนอผลการ
ดำเนินงานด้านมะเร็งและ หัวใจและหลอดเลือด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   
 1.3 การเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 
8-10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กำหนดการประชุมเตรียม
ความพร้อมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 2 ช่วง
ปลายเดือนมิถุนายน 2565  เป้าหมาย การจัดบูทนิทรรศการ จำนวน 70 บูท มอบ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ติดตาม ประสานการจัดบูทนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
 1.4 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากเดิม วันท่ี 8 – 10 มิถุนายน 2565 
เปล่ียนเป็นวันท่ี 6–8 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข Kick off การปลดล็อคกัญชา ณ จังหวัดบุรีรัมย์  
ท้ังนี้ ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ให้ใช้ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565  สำหรับการลงเยี่ยมพื้นท่ีช่วงบ่ายวันท่ี 7 
มิถุนายน 2565 แบ่งเป็น 1) ทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นท่ี เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านด่านลานหอย  
2) ทีมผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 ลงพื้นท่ี เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย วันท่ี 8 มิถุนายน 2565 ช่วง
เช้า เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 2/2565 และข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสะอาด โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  
 1.5 ตารางกิจกรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 
  1.5.1 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน
พฤษภาคม 2565  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประสานนำวาระการมอบเกียรติบัตร อำเภอท่ีมีผลการดำเนินงาน
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็ม 3 ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป สูงสุด 3 ลำดับแรก ของจังหวัด
สุโขทัย เข้าในท่ีประชุม  
   เวลา 16.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลัง
กายวิถีใหม่ ก้าวท้าใจ  รายละเอียดเพิ่มเติมดังวาระท่ี 5.2.3 ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
 1.5.2 วันท่ี 27 พฤษภาคม 256  ช่วงเช้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมบันทึกเสียง
ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี                  
วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย (FM 93.75 MHz) มอบกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ ร่างคำกล่าวถวายพระพร 
  ช่วงบ่าย เปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ One Stop 
Service Center (OSSC) (ห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) ท่ีมีความทันสมัย เพื่อรองรับการ
ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ณ บริเวณโถงช้ัน 1 
หน้าห้องกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
  1.5.3 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 ประชุมพิจารณาความดีความชอบ บุคลากรสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
  1.5.4 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน
พฤษภาคม 2565        
  1.5.5 วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 การสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ  (รอบสัมภาษณ์)  
  1.5.6 วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 การสอบคัดเลือกตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของหัวหน้าพยาบาล 
ในโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ และสอบคัดเลือกตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  1.5.7 วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 ประชุม CHRO จังหวัดสุโขทัย 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 จึงขอมติท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7 ปีงบประมาณ 2565 
 

วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

 
 

 สำหรับ ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้ทำเรื่องแจ้งคืนเงิน 
จำนวน 146,239.97 บาท เรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ยังคงมีเงินค้างในระบบ  
ประธาน : มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส่งหนังสือราชการคืนเงินไปยังกองบริหารการคลัง เพื่อไม่ให้มีเงินคงค้างใน
ระบบ  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด เร่งรัดพื้นท่ี ให้ดำเนินการเบิก-จ่ายงบยาเสพติด งวด 1 
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ให้ไว้กับงบกลาง สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
 

ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565  ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

 
 

ตาราง  ติดตามการเบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565  

 
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 คงเหลือ 67,775 บาท  
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ประธาน : มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มค่าใช้จ่าย และเงินคงเหลือ
เพื่อนำมาบริหารจัดการ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             3.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหล่ือมปี) และรายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
                  3.2.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหล่ือมปี) : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 
รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือมปี) ดังนี้ 
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร (6 งวด) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดท่ี 3-4 คิดว่าเบิกจ่าย วันท่ี 2 พ.ค. 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก (8 งวด) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด 7-8 
คาดว่าจะเบิกจ่าย วันท่ี 30 พ.ค. 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (8 งวด) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา      
งวดท่ี4-5 คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน พ.ค. 65 
ท้ังนี้ ท้ัง 3 รายการ ได้ทำหนังสือแจ้งขอกันเงินและขยายเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1. รายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามปี อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ช้ัน ( 15 งวด ) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
: อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 
ประธาน : มอบกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ติดตามรายการส่ิงก่อสร้างผูกพันข้ามปี อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาล
ศรีสัชนาลัย ให้ลงนามในสัญญาภายใน วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
             4.1 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป :  
 4.1.1 ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ณ เดือนพฤษภาคม 2565 รายละเอียดดังตาราง 
ตาราง รายการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ณ เดือนพฤษภาคม 2565  

 
 ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ท้ังหมดจำนวน 36 รายการ ประมาณ 199,513.03 ท้ังนี้ไม่นับรวม
รายการท่ี 10 การจ้างเหมาซ่อมรางระบายน้ำรอบอาคาร ช้ัน 2-3  ท่ีอยู่ระหว่างการประเมินราคา 
ประธาน : อนุมัติ ให้กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ใช้งบดำเนินงานพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 200,000 บาท 
พร้อมเร่งรัดจ้างเหมาซ่อมท่อรางระบายน้ำ รอบอาคาร ภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 และให้กำหนดค่าปรับใน
การซ่อมท่อรางระบายน้ำ สำหรับผู้ท่ีขับรถชน 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมวิชาการกัญชา เขตสุขภาพท่ี 2 ของกลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
- กลุ่มงานแพทย์แผนไทย   238,700 บาท 
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ                            328,000 บาท 
- กลุ่มงานทันตกรรม                                               2,000  บาท 
- กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                      9,000  บาท 
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด                           3,500  บาท 
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข และกลุ่มงานบริหารท่ัวไป                24,000  บาท 
- กลุ่มงานบริหารท่ัวไป                         96,200  บาท 
รวมทั้งสิ้นประมาณ                 701,400 บาท  
และอาจมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณภายหลัง 
ประธาน : อนุมัติ ตามวงเงินท่ีเสนอขอ เนื่องจากไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร กรณี กลุ่มงานต้องการเพิ่มเติม
งบประมาณ สามารถแจ้งเพิ่มเติม ได้ท่ี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             4.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล :  
 4.2.1 ตำแหน่งว่างข้าราชการ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 : 
ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้  
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ)  
เงื่อนไขการคัดเลือก : เล่ือนระดับ 
2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นายจรัญ จันทร์ดี) เงื่อนไขการคัดเลือก : รับย้าย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.2.2 ข้าราชการ ขอย้ายเข้าสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดสุโขทัย : จำนวน 1 ราย รายละเอียด ดังนี้ 
นายกิตติพันธ์  ธิช่างทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านน้ำเรื่อง  ตำบลท่าฉนวน  สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ   เหตุผลการขอย้าย  เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี
การรับราชการ 
มติที่ประชุม : ให้ นายกิตติพันธ์  ธิช่างทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อม และอาชีวอนามัย  
 
             4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : พิจารณา (ร่าง) กำหนดการนิเทศงานฯ รอบท่ี 2/2565 ดังตาราง 
ตาราง การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 2/2565 

 14 มิถุนายน 2565 คปสอ. กงไกรลาศ / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 16 มิถุนายน 2565 คปสอ. คีรีมาศ / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 21 มิถุนายน 2565 คปสอ. สวรรคโลก / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 23 มิถุนายน 2565 คปสอ. ศรสีัชนาลัย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 28 มิถุนายน 2565 คปสอ. บ้านด่านลานหอย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 19 กรกฎาคม 2565 คปสอ. เมืองสุโขทัย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 21 กรกฎาคม 2565 คปสอ. ศรสีำโรง / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 26 กรกฎาคม 2565 คปสอ. ศรีนคร / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
  3  สิงหาคม 2565 คปสอ. ทุ่งเสลี่ยม / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
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มติที่ประชุม : กำหนด การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รอบท่ี 2/2565 ดังตาราง 

 28 มิถุนายน 2565 คปสอ. ศรสีัชนาลัย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 20 กรกฎาคม 2565 คปสอ. กงไกรลาศ / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 21 กรกฎาคม 2565 คปสอ. คีรีมาศ / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
   3 สิงหาคม 2565 คปสอ. ทุ่งเสลี่ยม / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
   4 สิงหาคม 2565 คปสอ. ศรีนคร / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
   9 สิงหาคม 2565 คปสอ. สวรรคโลก / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 10 สิงหาคม 2565 คปสอ. บ้านด่านลานหอย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 17 สิงหาคม 2565 คปสอ. ศรสีำโรง / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 
 24 สิงหาคม 2565 คปสอ. เมืองสุโขทัย / รพ.สต...............    ,   รพ.สต........... 

 
             4.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล : การพิจารณาอนุมัติ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข : เนื่องจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ส่งคืนครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้  
ท้ังนี้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีความประสงค์ขอใช้ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้  โดยขออนุญาตใช้พื้นท่ีห้อง 
Common Room ในการวางตู้เก็บเอกสาร และขอรื้อถอนตู้เก็บเอกสารแบบแขวน  
มติที่ประชุม : อนุมัติ มอบ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และหัวหน้ากลุ่มอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
เร่งรัดดำเนินการประเมินราคาจ้างเหมา การรื้อถอนตู้เก็บเอกสาร แบบแขวน ในห้อง Common Room รวมท้ังการ
ซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้  นำเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พิจารณาอนุมัติ สำหรับกลุ่มงานท่ี
มีความประสงค์ขอใช้ตู้เอกสารแบบแขวน ใหท้ำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยัง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
             5.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 1/2565 
ภาพรวมประเทศ เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน ์
ประเด็นที่ 1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1. ปรับระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยปรับระบบการบันทึกการรักษาระหว่าง รพ.แม่ข่าย 
และเรือนจำให้เป็นระบบเดียวกัน One Stop Service และพัฒนาระบบการตรวจรักษาด้วยระบบ Telemedicine 
ผู้ต้องขังในเรือนจำ 
2. การบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง ปี 2565 เขตสุขภาพท่ี 2 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 11.5       
(เกณฑ์ ร้อยละ 30) 
3. วัณโรคในเรือนจำ การคัดกรอง TB ด้วย Verbal Screening ขึ้นอยู่กับความเช่ียวชาญของผู้ถาม ดังนั้น ควรมีการ
เพิ่มความถ่ีในการคัดกรองให้เป็นทุกเดือน เพื่อเฝ้าระวัง TB รายใหม ่
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์ 
1. เขตสุขภาพท่ี 2 มีผลงานของผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคองท่ีได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ ร้อยละ 1.70 (เป้าหมายร้อยละ5) ไม่ผ่านเกณฑ์ 
2. เขตสุขภาพท่ี 2 มีผลงานผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 (เป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5)  ผ่านเกณฑ์ 
 ควรจัดให้เป็นมาตรการระดับจังหวัดท่ีผู้รับผิดชอบงานกัญชาทางการแพทย์ต้องผ่านการอบรมการใช้
น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ และพร้อมให้บริการใน รพ.ทุกแห่ง 
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้กำหนด 3 พื้นท่ีเป้าหมาย ถอดบทเรียน พชอ.ดีเด่น จังหวัดละ  1 อำเภอ     
จัดต้ัง PCU/NPCU เต็มพื้นท่ี จังหวัดละ 1 อำเภอ และบูรณาการปฐมภูมิ 1 อำเภอ : 1 เขตสุขภาพ 
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ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต 
1. ปัญหาการฆ่าตัวตาย ให้บูรณาการในหลายหน่วยงาน ผลักดันเข้าสู่วาระการประชุมบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา
ฆ่าตัวตาย สร้างโมเดลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย เน้นการดูเรื่องสัญญาณเตือนเพื่อป้องกัน ได้แก่ การพยายามส่ือสาร
กับคนใกล้ชิด หรือมีพฤติกรรมการแยกตัว 
2. ปัญหาภาวะซีด ในแต่ละพื้นท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกัน  พิจารณาให้กรมอนามัย ปรับเกณฑ์ให้เข้ากับบริบทของพื้นท่ี 
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
1. key message ต้องถูกส่งไปท่ีผู้บริหารทุกระดับ 
2. เครือข่ายมีความสำคัญในระดับจังหวัดและเขต และควรมีระบบส่งต่อท่ีดี แบบไม่มีเงื่อนไข ไร้รอยต่อ 
3. เสริมความเข้มแข็งโดยใช้ 6 building box มาพัฒนาในแต่ละสาขา เพื่อเป้าหมายการลดการตายการเสียชีวิต 
ความร่วมมือเรื่องกระบวนการและระบบท่ีดูแลโดยกรมการแพทย์ 
4. คาดหวังเรื่องเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ ให้ผู้บริหารวิเคราะห์ pain point ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ และการพัฒนา
บริการ กลับมาหารือ เพื่อพัฒนามุ่งหมายลดตาย  
5. ควรคืนข้อมูลสุขภาพท่ีมีอยู่ รวมถึงการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ควรนำมาหารือเครือข่ายระดับจังหวัด เขต และ
จัดการทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีนั้นๆ  
ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล 
1. การเงินการคลัง 
 - แนวโน้มวิกฤตการเงินระดับ 6,7 ณ ไตรมาส 2 เป็น 0 แห่งท้ังหมด ไม่มีวิกฤตการเงินการคลัง ไม่มีวิกฤตการเงิน 
(ระดับ 0) (มากกว่า 800 แห่ง) 
 - ศูนย์จัดเก็บรายได้ ระดับดีและดีมาก ร้อยละ 89 เกิดจากการใช้โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพมีการปรับปรุงลูกหนี้เป็นปัจจุบัน 
 - ควรมีการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ท่ีมีคุณภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพการเรียกเก็บของแต่ละ 
2. ตรวจสอบภายใน 
 - เป้าหมายไตรมาส 1 มีแผนเงินบำรุง ร้อยละ 100 ในภาพรวมประเทศมีผลงาน ร้อยละ 99 เสนอแนะควรพัฒนา
ให้ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และควรกำหนดนโยบายการจัดทำแผน การปรับแผน และการกำกับติดตามให้ชัดเจน จัดทำ
แผนครอบคลุมค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า และกำหนดกรอบอัตราผู้รับผิดชอบแผนในโรงพยาบาลชุมชน  
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป พิจารณาการใช้โปรแกรมในการกำกับ ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินบำรุงของหน่วยบริการ  
3. ศูนย์ข้อมูลกลาง ด้านสุขภาพของประชาชน 
 HIS Gateway จำนวนจังหวัดท่ีมีผลการรับส่งข้อมูลผ่าน HIS Gateway จำนวน 57 จังหวัด คิดเป็น 75% ของ 76 
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ ท่ัวไป ชุมชน มีผลการรับส่งข้อมูล จำนวน 329 แห่ง คิดเป็น 36.51% ของ 901 แห่ง  
 จังหวัดสุโขทัย มีผลการรับส่งข้อมูลผ่าน  HIS gateway ผลงานเป็น 0   
4. องค์กรแห่งความสุข 
   - มีผลการดำเนินงาน ภาพรวมกระทรวง 63.9 ดีท่ีสุดคือ จิตวิญญาณดี ร้อยละ71.2 แย่สุดคือ สุขภาพเงินดี ร้อยละ 
53.0 เขตสุขภาพท่ี 2  มีคะแนนความสุขเฉล่ีย 63.31  
 - ประเด็นท่ีควรกำกับ นำผล happinometer มาใช้ขับเคล่ือนในหน่วยงาน  สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การสร่างสุขภายในหน่วยงาน 
 

ประธาน :  
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้กำหนดพื้นท่ีเป้าหมาย ถอดบทเรียน พชอ.ดีเด่น จังหวัดละ 1 อำเภอ /จังหวัดสุโขทัยเลือก
อำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสล่ียม 
2. ปัญหาภาวะซีด การนำเสนอข้อมูล ในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบท่ี 2/2565 ให้ระบุสาเหตุจาก
ภาวะซีด   
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3. การเงินการคลัง และการตรวจสอบภายใน มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ร่วมกับ งาน IT กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข  จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดการแผนเงินบำรุง ท่ีใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ให้รายงานความก้าวหน้า
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ภายในสัปดาห์ถัดไป 
4. HIS Gateway พบปัญหา จังหวัดสุโขทัย มีผลการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน  HIS gateway ผลงานเป็น 0 ท้ังนี้ให้ขับเคล่ือน
การดำเนินงานผ่านคณะกรรมการ CIO สุโขทัย เป้าหมาย ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน HIS 
gateway (Realtime) ผ่านเกณฑ์   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

             5.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด  :  
 5.2.1 กำหนดการ หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. จังหวัดสุโขทัย 
1. กำหนดการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ประจำเดือน มิถุนายน โดยร่วมกับหน่วยจังหวัดเคล่ือนท่ี วันท่ี 16 
มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
2. กำหนดการ หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ณ อบต.ป่าแฝก ตำบล
ป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
ประธาน : การออกหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 จากเดิม อำเภอกงไกรลาศ เปล่ียนเป็น
อำเภอศรีสำโรง  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด คัดเลือกตำบล และรายงานนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 5.2.2 กำหนดการ ประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นท่ี ปี 2565 และการ
ประกวดระดับประเทศ ปี 2565 : กำหนดการ นำเสนอผลการดำเนินงาน รอบลงพื้นท่ีจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันท่ี  20 - 22 มิถุนายน  2565 รายละเอียด ดังนี้ 
1. วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการลงเครื่องสนามบินพิษณุโลก ลำดับการลงพื้นท่ี ดังนี้ 
ช่วงเช้า เดินทางถึงจังหวัดสุโขทัย 
เวลา 11.30 น.–13.00 น.  (เดินทางไปอำเภอทุ่งเสล่ียม) (รับประทานอาหารกลางวันอำเภอสวรรคโลก) 
เวลา 13.00 น.–13.40 น.   -ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งเสล่ียมชนูปถัมภ์ (แห่งละไม่เกิน 40 นาที) 
เวลา 14.00 น.–15.00 น. เดินทางไปยังอำเภอบ้านด่านลานหอย 
เวลา 15.00 น.–15.40 น.  -ชมรม TO BE NUMBER ONE  ตำบลวังตะคร้อ (แห่งละไม่เกิน 40 นาที) 
เวลา 16.00 น.–16.40 น.  เข้าท่ีพักอำเภอเมืองสุโขทัย (รับประทานอาหารเย็นอำเภอเมืองสุโขทัย) 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
2. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ลำดับการลงพื้นท่ี ดังนี้ 
เวลา 08.00 น.–09.00 น.  เดินทางไปยังอำเภอศรีสัชนาลัย 
เวลา 09.00 น.–12.00 น.  (แห่งละไม่เกิน 40 นาที) 
 1. อำเภอ  TO BE NUMBER ONE  ศรีสัชนาลัย 
 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนเมืองเชลียง 
  3. ชมรม TO BE NUMBER ONE  ชุมชนบ้านดอยไก่เข่ีย 
เวลา 12.00 น.–13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารอำเภอศรีสัชนาลัย) 
เวลา 13.00 น.–14.40 น.  4. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 (แห่งละไม่เกิน 40 นาที) 
เวลา 14.50 น.–15.40 น.  เข้าท่ีพักอำเภอเมืองสุโขทัย  (รับประทานอาหารเย็นอำเภอเมืองสุโขทัย) 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 



9 
 
3. วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ลำดับการลงพื้นท่ี ดังนี้ 
เวลา 08.00 น.–09.00 น.  เดินทางไปยังอำเภอศรีนคร 
เวลา 09.00 น.–09.40 น.  - ชมรม TO BE NUMBER ONE  อสค. อำเภอศรีนคร (แห่งละไม่เกิน 40 นาที) 
เวลา 09.50 น.–10.50 น.  เดินทางเข้าอำเภอเมืองสุโขทัย 
เวลา 11.00 น.–11.40 น.  - ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (แห่งละไม่เกิน 40 นาที) 
เวลา 11.50 น.–13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารอำเภอเมืองสุโขทัย) 
เวลา 13.00 น.- 13.40 น.  - จังหวัด TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสุโขทัย (แห่งละไม่เกิน 40 นาที) 
เวลา 14.00 น.  เดินทางกลับโดยเครื่องบิน จังหวัดพิษณุโลก  
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม และรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารการประชุม  
ประธาน : ให้เปล่ียนกำหนดการลงพื้นท่ี ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 ดังนี้ เวลา 09.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน 
TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย , วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
ตามลำดับ และรับประทานอาหารกลางวัน ณ อำเภอเมืองสุโขทัย สำหรับช่วงบ่าย ให้นำเสนอผลการดำเนินงาน 
ชมรม TO BE NUMBER ONE  อสค. อำเภอศรีนคร  ท้ังนี้ ให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนการประเมินผล
การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นท่ี ปี 2565  ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2565 ช่วงบ่าย  
 5.2.3 กำหนดการ กิจกรรมก้าวท้าใจ ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.สุโขทัย : โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกายวิถีใหม่ ก้าวท้าใจ วันท่ี 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9         
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มีกำหนดการดังนี้ 

15.30-16.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
16.30-16.45 น. เตรียมความพร้อมพิธีเปิด 
16.45-17.00 น. พิธีเปิด 
17.00-17.20 น. กิจกรรมเต้นแอโรบิก 
17.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 
18.30 น. ปิดกิจกรรม 

ประธาน : ใหป้ระสานโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เปล่ียนสถานท่ี จากเดิม สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เปล่ียนเป็น 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนท่ี  
(Mammogram) จังหวัดสุโขทัย โดยมูลนิธิกาญจนบารมี : โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม
เคล่ือนท่ี (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเส่ียงและด้อยโอกาส ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันท่ี 6-10 มิถุนายน 2565 จังหวัดสุโขทัย  
วัตถุประสงค์  ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเส่ียง อาการของโรค การรักษา และตรวจเต้านมด้วยตนเองการคัดกรองค้นหา
สตรีผู้ท่ีมีปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมโดย Mammogram โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีกลุ่มเส่ียงและด้อย
โอกาส และอสม. อำเภอละ 100 คน  
พื้นท่ีดำเนินการ  
6 มิ.ย. 65   หอประชุมท่ีว่าการอำเภอกงไกรลาศ (พิธีเปิด)    
7-8 มิ.ย. 65   หอประชุมท่ีว่าการอำเภอศรีสำโรง    
9 มิ.ย. 65   หอประชุมเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก   
10 มิ.ย. 65   หอประชุมท่ีว่าการอำเภอศรีนคร 
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ประธาน : การแต่งกาย : ประธานในพิธีใส่ชุดสีกากี , เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ใส่ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน , เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานอื่นๆ ใส่ชุดสีกากี และผู้มารับบริการ ใส่เส้ือสีเหลือง/เส้ือสุภาพ) และให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นำคำ
กล่าวเปิด เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ช่วงบ่าย 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

             5.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
 5.4.1 กำหนดการ ติดตามโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน : กำหนดการ วันท่ี 24-25 กรกฎาคม 2565  
คณะตรวจเยี่ยมชุดท่ี 1 
1.แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจ 2 ท่าน  2.แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคมะเร็ง 1 ท่าน 
คณะตรวจเยี่ยมชุดท่ี 2 
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์  2. ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล  
3. แพทย์หญิงประนอม คำเท่ียง 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน  
5. ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 6. นางสุรีรัตน์ ใจดี 
7. ดร.อารี บินทปัญญา  8. นางสาวชณัญชิฎา ดาวสุโข    
9. นางสาวสุภัสสร วิสุทธิพันธุ์  10. นางสาวธัญญารัตน์ ชัยฉิม 
กำหนดการ วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก เวลา 13.00 – 15.00 น. 
- แผนความร่วมมือด้านโรคหัวใจ ระหว่าง รพ.พุทธชินราช กับ รพ.จุฬาภรณ์ ในประเด็น TAVR 
- แผนดำเนินการให้ รพ.เพชรบูรณ์ เปิดดำเนินการศูนย์โรคหัวใจ รพ.เพชรบูรณ์ 
- Hospital tour โดย ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ รพ.จุฬาภรณ์ และผู้แทนศูนย์โรคหัวใจ รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก 
- เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์, ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล, ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรี
ประเสริฐ ลงเครื่องท่ีสนามบินสุโขทัย 
กำหนดการ วันพุธ ท่ี 25 พฤษภาคม 2565 รพ.ทุ่งหลวง เวลา 13.00 – 15.00 น. 
09.00 – 11.30 น. รับฟังนำเสนอข้อมูลการขับเคล่ือนผลงานการจัดบริการด้านโรคมะเร็ง หัวใจ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครูอิ๋ว 
13.00 น. รับฟังนำเสนอผลการดำเนินงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
14.30 น เย่ียมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
15.30 น. เดินทางกลับสนามบินสุโขทัย 
ประธาน :  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา), กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูบแบบบริการ 
และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประสานพื้นท่ี และต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม โดยให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
จัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณ จำนวน 1,490 บาท  สำหรับการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย  
 5.4.2 กำหนดการ อบรม Inhouse Training : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข 
สู่ผู้นำทางการบริหารระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ Inhouse Training 
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  5.4.3 กำหนดการ ประเมิน รพ.สต.ติดดาว รอบท่ี 2 /65 : 
ตาราง กำหนดการประเมินรับรองมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว รอบท่ี 2  

วัน / เดือน / ป ี ทีมประเมิน อำเภอ ภาคเช้า ภาคบ่าย 
26 พฤษภาคม 2565 
  

1 ศรีนคร นครเดิฐ บ้านหนองแหน 
2 เมืองสุโขทัย หนองตาโชติ บ้านกล้วย 

27 พฤษภาคม 2565 
  

1 เมืองสุโขทัย ยางซ้าย -  
2 สวรรคโลก ย่านยาว ปากน้ำ 

30 พฤษภาคม 2565 
  

1 เมืองสุโขทัย บ้านสวน ตาลเต้ีย 
2 กงไกรลาศ/คีรีมาศ ประดู่เฒ่า หนองกระด่ิง 

 

 5.4.4 การประชุมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 2  : วันท่ี 16-17 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา จังหวัดตาก THEME “เปล่ียนวิกฤต สร้างโอกาสพัฒนาชาติด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เขตสุขภาพท่ี 2”  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
    6.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : การเตรียมความพร้อมการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 2/2565  ให้กลุ่มงานท่ีมีประเด็นการตรวจราชการ  ส่ง Power Point 
การนำเสนอ ไปยัง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 และให้นำเสนอข้อมูลกับ 
ผู้นำเสนอ ประกอบด้วย นายแพทย์กฤษณะ  แก้วมูล, นายแพทย์เธียรชัย  กิจสนาโยธิน  และ นายแพทย์สุนทร  อินทพิบูลย์ 
ในวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2565  ส่วนลำดับการให้ข้อมูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 
 
    6.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล :   
         6.2.1 การลาออก การย้าย การโอน การเสียชีวิต  ของข้าราชการท่ีได้บรรจุ กรณีพิเศษ โควิด-19 
ตำแหน่งจะถูกกระทรวงสาธารณสุขนำกลับไปรวมที่กระทรวง โดยจังหวัดไม่สามารถใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวได้  
         6.2.2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งการเก็บข้อมูลของหน่วยบริการเพื่อวิเคราะห์กรอบ
อัตรากำลัง ปี 2565 - 2569  ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลของ รพศ. รพท. รพช. เกี่ยวกับภาระงานตามกิจกรรมหลัก 
(Production Line) และภาระงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทบทวน บทบาทภารกิจสายงานตำแหน่ง และโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กำหนดเก็บข้อมูลระหว่าง ปี 2560-2564 บันทึกผ่านระบบ online 
ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) ตรวจสอบ และปรับแก้ไข ข้อมูลในระบบ              
ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง ก่อนส่งข้อมูลใหส้ำหนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 
 
    6.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ : เนื่องจาก เข้าสู่ช่วง ฤดูฝน พบปัญหาถนนมีสภาพน้ำขัง บริเวณลานจอดรถ 
(ด้านอาคารพัสดุ) และเศษใบไม้ทับถมจำนวนมาก จึงขอเสนอ ควรทำรางระบายน้ำ 
ประธาน : มอบ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย พิจารณาแนวทางการจัดการแก้ปัญหาน้ำขัง 
และประเมินราคา  นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งถัดไป  มอบ งานสารบรรณ กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยให้ตักน้ำออก  
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  6.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 5/2565 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

วาระที่ หัวข้อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

วาระก่อน
การประชุม 

1. มอบรางวัล อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566  
2. มอบเกียรติบัตร อสม.ชวนคนฉีดวัคซีนโควิด-19 มากที่สุด   
3. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และรายงาน   
     ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
3.2 การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ี จังหวัดสุโขทัย 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 

4. เรื่องเพือ่ทราบ   
4.1 ผู้บริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
     4.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) : HIS Gateway 
     4.1.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสรมิพัฒนา) 
     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 การติดตามการดำเนินงานงบค่าเสื่อม และการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล 
     4.5.2 กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ 2/2565 และกำหนดการนิเทศงาน รอบที่ 2 /2565 
     4.5.3 รายงานความก้าวหน้าผลงาน 3 หมอ 
     4.5.4 รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการนิเทศงาน TB 
     4.5.5 รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการประชุมวัคซีนโควิด-19 
     4.5.6 ผลการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี 
     4.5.7 การเข้ารับบริการใน NCD Clinic ของ รพ.สต. 
     4.5.8 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ จ.สุโขทัย  
     4.5.9 การจัดสรรงบประมาณยาเสพติด งวด 2 
     4.5.10 กำหนดการลงพ้ืนที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE รอบลงพ้ืนที่ ปี 2565 
     4.5.11 ติดตามผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสุโขทัย 
     4.5.12 Service plan สาขาอุบัติเหตุ /สาขาจักษุ 

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จันทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
ประธาน SP. สาขาอุบัติเหตุ /สาขาจักษุ 

5. เรื่องเพือ่พิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานฯ 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.  เรื่องอื่นๆ  
 

ปิดประชุม :  เวลา 16.30 น. 
 

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




