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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 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 นางภัทราพร  เมฆพัฒน์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
7 นายมนู  เกตุเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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 09.00 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ   
   1.1 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565  นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล และนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ในฐานะ
อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นท่ี ปี 2565 และการประกวดระดับประเทศ 
ปี 2565 ได้ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้า  
สู่การประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย (พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง) ท้ังหมด 9 Setting โดย
มีผลงานภาพรวมจังหวัดท่ีดี จึงขอขอบคุณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา), กลุ่มงานส่งเสริม

1  นายทวี  ล้ิมรส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2 นางสาวเบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3 นางสาวทรรศนีย์  บุญมั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4 นางสาวจิราภรณ์  สุกันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5  นางสาวปภัสนรรน์  เพ็ชรดี นักวิชาการสาธารณสุข 
6 นายจิตอนุวัต  พุ่มม่วง แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ 
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สุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด ผู้รับผิดชอบหลัก รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีร่วมต้อนรับใหก้ารประเมิน
ผ่านเรียบร้อยไปด้วยดี  สำหรับการเตรียมความพร้อมประกวดระดับประเทศ ช่วงวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565       
มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธาน สรุปและถอดบทเรียนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ 
 1.2 เดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดราชการ รวม 15 วัน จึงไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าท่ี สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย ลาในวันที่ 11-12 และ 25-27 กรกฎาคม 2565 เว้นแต่ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องการลา หรือมีภารกิจ
ฉุกเฉิน ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นรายบุคคล มอบหัวหน้ากลุ่มงาน 
แจ้งการลาในเดือนกรกฎาคม 2565 ให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทราบ และมอบงานสารบรรณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ดำเนินการตรวจสอบการลาของเจ้าหน้าท่ี  
 1.3 การตรวจราชการกรณีปกติ  รอบที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เมื่อวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565   
การนำเสนอผลดำเนินงานภาพรวมจังหวัด มีผลงานเด่นหลายด้านท่ีสามารถเป็น Best Practice ให้กับจังหวัดในเขต
สุขภาพท่ี 2  โดยมีประเด็นท่ีควรต้องดำเนินการ ดังนี้  
1. ไวรัสตับอักเสบซี :  มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  เร่งดำเนินการคัดกรองกลุ่มเส่ียง ซึ่งได้ประสานขอสนับสนุน 
ชุดตรวจ Anti HCV จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และให้กระจายชุดตรวจไปที่โรงพยาบาลทุกแห่ง 
กลุ่มเป้าหมายการคัดกรอง คือ บุคลากรสาธารณสุข, ผู้ท่ีติดสารเสพติด และผู้ป่วย HIV เป็นต้น 
2. วัณโรค : ดำเนินการคัดกรองให้ครอบคลุม 9 กลุ่มเส่ียง พบว่า บางพื้นท่ีมีการคัดกรองล่าช้า เป้าหมายการคัดกรอง 
ควรต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 สำหรับอัตราการรักษาสำเร็จ เป็นปัญหาท่ีต้องพิจารณา ขอให้ทบทวนแนวทางการ
เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนให้ยา /ขนาดของยา /เพิ่มน้ำหนักของผู้ป่วยก่อนให้ยา เพราะพบปัญหาการเสียชีวิต
สูง มอบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดูแล กำกับ การรักษาในโรงพยาบาล 
3. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : การกระจายผู้ป่วยเบาหวาน–ความดันโลหิตสูง ลงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อย่างมี
คุณภาพ เป็นเป้าหมายหลัก พบปัญหา การนัดตรวจในคลินิกเบาหวาน–ความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล มีการนัดผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละวัน  จึงขอกำหนดเกณฑ์การนัดผู้ป่วย คลินิกเบาหวาน ไม่เกิน 30 
คน/วัน และคลินิกความดันโลหิตสูง ไม่เกิน 50 คน/วัน  สำหรับ ภาวะแทรกซ้อน Stroke มีอัตราการเกิดค่อนข้างสูง 
มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ถอดบทเรียน การเข้าสู่ระบบ Stroke Fast track เช่น case Ischemic Stroke ท่ี
ได้รับรักษาและเข้าสู ่ Stroke Fast track ไม่ทันเวลา เกิดจากสาเหตุใด การขาดความรู้ /ระยะทาง  ทั้งนี ้ ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ต้องตอบสนองการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วย Stroke และผู้ป่วย Trauma  
4. CFO : สถานการณ์การเงิน การคลัง ของโรงพยาบาลทุกแห่ง อยู่ในระดับดี พบว่า โรงพยาบาลบางแห่งมีคะแนน 
Total Performance Score (TPS) ระดับ F  และให้เร่งการจ่ายหนี้คงค้าง มอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กำหนด Timeline แผนเงินบำรุง , planfin และ
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  และแจ้งใหห้น่วยบริการ ภายในเดือนกรกฎาคม2565  เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดทำแผนด้านการเงิน โดยให้ตัดรายการที่เกี่ยวกับ Covid-19 และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการหารือแนวทาง 
และควรมีการกำหนดราคาอ้างอิง ทั้งนี ้ ให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือน
กรกฎาคม 2565  
 1.4 การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพท่ี 2 ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาล
พุทธชินราชพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
 1.4.1 การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างวันที่ วันที่ 8-10 กรกฎาคม 
2565  ณ  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  ให้เน้นด้านวิชาการกัญชาทางการแพทย์  
1. การเชิญผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 2 และข้าราชการทางการเมือง มอบ กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด โดยหนังสือเชิญประชุมให้เสนอ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 และกำหนดให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายใน
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565  สำหรับการต้อนรับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข  สรุปรายช่ือผู้บริหารระดับสูงท่ีเข้าร่วมงาน นำเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดตาราง
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การดูแล ให้กับผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 2 รับผิดชอบ ในส่วนการการจัดบูธอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา จะต้องมี
การแนะนำปริมาณท่ีเหมาะสมในการรับประทาน และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
2. การเบิก-จ่าย งบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบ  
3. มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสานขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ให้จัดการ
เรียนการสอน online ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565  
  1.4.2 สถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมประเทศไทย เตรียมความพร้อมสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย เริ่ม
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565  ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด เป็นพื้นท่ีสีเขียว และจะมีการคลายล็อคหลายมาตรการ ซึ่งจังหวัด
สุโขทัย กำหนดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยให้ประชุม
เตรียมความพร้อม เวลา 10.30 น. สำหรับการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเช้ือ One page รายวัน จะปรับการรายงานเป็นรายสัปดาห ์
   1.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้กำหนดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน 
Wellness Center (คลินิกตรวจสุขภาพ) ณ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 จำนวน 35 คน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาการจัดบริการใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ช่วงเช้า รับฟัง
การนำเสนอการดำเนินงาน จังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ช่วงบ่าย แลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบ
การดำเนินงานคลินิกตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริม
พัฒนา) และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด  ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ขอ
รายชื่อผู ้นำทีมศึกษาดูงาน  พร้อมแจ้งเวลาเดินทางให้ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เวลา 08.30 น. 
เนื่องจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จะกล่าวต้อนรับ และเดินทางไปประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ณ 
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
 1.6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวด พระอภิธรรมพระพรหมวชิรเจดีย์ อดีตท่ี
ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญ
ผู้ท่ีสนใจ ร่วมทำบุญ ได้ท่ี เลขานุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
   1.7 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. 
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและพสกนิกรจังหวัด
สุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย  โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็น
ประธาน  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด จัดทำหนังสือเชิญ ดังนี้ 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  
3. หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุโขทัย 4. นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุโขทัย 
5. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย) 
6. หัวหน้าส่วนราชการ ท่ีเป็นสมาชิก พอ.สว. 
   1.8 การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในโครงการ ท่ีไม่มีราคากลางอ้างอิง  มอบ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
ท่ัวไป ตรวจสอบ กรณีไม่มีราคากลางอ้างอิง ให้สืบราคาตลาดท่ัวไป หรือผ่านเว็บไซต์ (ไม่ต้องการใบเสนอราคา) ก่อน
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงนามอนุมัติโครงการ กรณีราคาเกินราคาตลาดทั่วไป ให้กลุ่มงานพฒันา
ยุทธศาสตร์ ส่งคืนโครงการให้พื้นท่ี ปรับแก้ไข  
 1.9 การลาของผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ
หัวหน้ากลุ่มงาน กรณี มภีารกิจเร่งด่วน ฉุกเฉิน ท่ีมีความจำเป็นต้องลาแบบกะทันหัน ให้รายงาน พร้อมแจ้งเหตุผลการลา 
ใหน้ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โดยตรง 
   1.10 การจัดกิจกรรม Happy Birthday และจิตอาสา 5 ส. เดือนมิถุนายน 2565 ในวันที่ 27 มิถุนายน 
2565 และกิจกรรม Happy Birthday และจิตอาสา 5 ส. เดือนกรกฎาคม 2565 จะกำหนดวัน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดี, ต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่, เลี้ยงส่งเจ้าหน้าท่ี 
(พนักงานราชการเฉพาะกิจ ) และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ครั้งที ่ 8 ประจำปี
งบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการบริหาร ทาง line กลุ่ม เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2565 จึงขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8 ปีงบประมาณ 2565 
 
วาระที่ 3  เร่ืองติดตามจากการประชุม   
             3.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : การเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565  
ตาราง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 

 
 

ตาราง สรุปค่าใช้จ่ายงบพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565  ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

 
 อยู่ระหว่าง รอการจัดสรรโอนงบ ในไตรมาส 4 งวดสุดท้าย  
 

ตาราง  ติดตามการเบิกจ่าย แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565  

 
ประธาน : ให้กลุ่มงาน พิจารณาโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในไตรมาส 4 โดยแจ้งได้ที่กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันท่ี 24 มิถุนายน 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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             3.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และรายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
                  3.2.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) : รายงานความก้าวหน้างบลงทุน 
รายการส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ 2564 (ขยายการเบิกจ่ายเหล่ือมปี) ดังนี้ 
1. อาคารพัสดุ โรงพยาบาลศรีนคร (6 งวด) : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวด 3 (วันท่ี 21 มิถุนายน 2565) และคาดว่าจะส่ง
มอบงวด 4 ในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2565 
2. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลสวรรคโลก (8 งวด) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด 7-8 
และแก้ไขสัญญา คาดว่าจะตรวจรับ วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 และส่งเบิกต้นเดือน กรกฎาคม 2565 
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย (8 งวด) : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา      
งวดท่ี 4-5 คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดท่ี 4 วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ท้ังนี้ ท้ัง 3 รายการ ได้ทำหนังสือแจ้งขอกันเงินและขยายเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
                  3.2.2 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 
1. รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปี อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ( 15 งวด ) โรงพยาบาล   
ศรีสัชนาลัย : อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวด และดำเนินการเจาะสำรวจดิน เสร็จแล้ว และคาดว่าจะเบิก-จ่าย ภายใน 
วันท่ี 17 สิงหาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอเพื่อพิจารณา  
             4.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) : การขอสนับสนุนงบปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ :  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3 แห่ง  ขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน  เนื่องจากมี
สภาพชำรุด ทรุดโทรม รายละเอียด ดังนี้ 
1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวรคโลก ขอปรับปรุงห้องประชุมช้ันท่ี 2  รวมเป็นเงิน 50,000 บาท  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร ขอปรับปรุงห้องน้ำ ช้ันท่ี 1 และ ช้ันท่ี 2 รวมเป็นเงิน 60,000 บาท 
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย ขอปรับปรุงอาคารพัสดุ ด้านหลัง รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) จัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานท่ีต้องการรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เนื่องจาก งบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับการ
จัดสรรอย่างจำกัด ซึ ่งอาจต้องใช้งบประมาณจากเงินบำรุง และให้นำเข้าวาระเพื ่อพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร เดือนกรกฎาคม หรือเดือนสิงหาคม 2565  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
             4.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล :  
  4.2.1 ข้าราชการขอย้ายกลุ่มงาน ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
1. นายชาญรวินท์ โฆษิติเวชสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติงานท่ี กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
ขอย้ายไปปฏิบัติงานท่ีกลุ่มกฎหมาย เนื่องจาก สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นคุณวุฒิ
ท่ีจะช่วยสนับสนุนภารกิจด้านกฎหมายให้แก่หน่วยงานได้ และเพื่อปรับตำแหน่งให้ตรง กับคุณวุฒิ 
2. นางสาวธีรยา รักถึง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติงานท่ี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอย้าย
ไปปฏิบัติงานที่กลุ่มกฎหมาย เนื่องจาก สำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่จะ
ช่วยสนับสนุนภารกิจด้านกฎหมายให้แก่หน่วยงานได้ และเพื่อปรับตำแหน่งให้ตรงกับ คุณวุฒิ 
มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติ  โดยให้ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมาย ตามภารกิจเฉพาะที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว 
เพื่อให้มีโปรไฟล์การทำงานเกื้อกูลในการปรับตำแหน่ง  
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   4.2.2 ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออบรมหลักสูตรผู ้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 : ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันท่ี 1 - 26 สิงหาคม 2565 สถานที่ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก   จึงขอพิจารณาจัดสรร เงินค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 4 คน คนละ 
30,000 บาท /คน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท รายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 
1. นายมนู เกตุเอี่ยม   2. นางอภิญญา  จุติตระกูลชัย 
3. นายบุญสืบ  เปรมศรี 4. นายนิสิต  ยิ้มนรินทร์ 
มติที่ประชุม : อนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 120,000 บาท 
 
             4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : 
  4.3.1 งบประมาณการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ประจำปี 2565 (งบอาเซียน) 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี, ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ รวมงบดำเนินงาน : 25,000 บาท 
ขออนุมัติพิจารณาการดำเนินงาน โดยใช้งบอาเซียน ดังนี้ 
1. โครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ด้านสาธารณสุข และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ จังหวัด
สุโขทัย (5 อำเภอ) จำนวน 16,500 บาท 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูล จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,500 บาท 
มติที่ประชุม : อนุมัติ 
 4.3.2 งบลงทุน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 
แผนผัง กรอบวงเงินงบลงทุน ประจำปี 2567จังหวัดสุโขทัย 

 
แผนผัง หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอคำของบลงทุน จ.สุโขทัย ประจำปี 2567

 
 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้รวบรวมรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมเป็นเงิน  
17,516,300 บาท ดังนี้ 
1. รายการก่อสร้าง + ค่ารื้อถอน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,687,900 บาท 
2. รายการครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 3,828,400 บาท  
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มติที่ประชุม : อนุมัติ รายการงบลงทุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 แบ่งเป็น รายการ
ครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ และ รายการก่อสร้างจำนวน 2 รายการ และดังนี้ 

ลำดับ ชื่อรายการ (ครุภัณฑ์) ราคา : หน่วย จำนวน กลุ่มงาน:จำนวน 
1 รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  1,358,000 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ 175,000 2 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน  17,000 3 กองกลาง 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  22,000 10 กองกลาง 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30,000 2 กองกลาง 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 22,000 8 กองกลาง 
7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) 4,000 15 กองกลาง 
8 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) 240,000 1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
9 กล้อง VDO Conference 30,000 1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
10 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 30 แผ่น 69,000 1 งานการเงิน 
11 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  ขนาด 36,000 บีทียู 45,500 1 งานการเงิน  
12 เครื่องคิดเลขไฟฟ้า 12 หลัก พร้อมพิมพ์กระดาษ  3,850 5 งานการเงิน  
13 โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 4,700 7 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
14 เก้าอี้พนักพิง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้ 2,300 10 กองกลาง 
15 เก้าอี้พนักพิง ล้อเลื่อน ปรับระดับได้(บริหาร) 4,500 5 กองกลาง 
16 ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 5 ฟุต 5,500 - กองกลาง 
17 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 6,700 - กองกลาง 
18 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,700 - กองกลาง 

ลำดับ ชื่อรายการ (สิ่งก่อสร้าง) ราคา : หน่วย จำนวน  

19 
ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย
ประมาณ 819 ตารางเมตร 

13,687,900 1 
 

20 ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ (เทพ้ืน) หลังอาคารพัสดุ ราคาตาม BOQ 1  
 

โดยมีรายการท่ีให้พิจารณาตัดออกและเพิ่มเติม ในการจัดทำคำของบลงทุนปี 2567 ดังนี้ 
1. รายการประเภทตู้เก็บเอกสาร ให้กลุ่มงานแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเติมได้ท่ี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
2. รายการพัดลมติดผนัง ของงานการเงิน กลุ่มงานบริหารท่ัวไป อนุมัติให้ใช้เงินบำรุง จัดช้ือได้ทันที จำนวน 2 เครื่อง  
3. รายการเก้าอี้สำนักงาน กรณีชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ เร่งด่วน ให้นำเข้าวาระพิจารณาขอจัดซื้อในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
4. รายการรื้อถอนอาคารแฟลตพยาบาล มอบ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ประสานโรงพยาบาลสุโขทัย ให้ย้ายบุคลากร เพื่อ
รื้อถอนอาคารแฟลตพยาบาล และให้เร่งประเมินราคาการรื้อถอน และนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล เดือนมิถุนายน 2565 
 

ประธาน : การประชุมพิจารณาจัดลำดับคำของบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ช่วงบ่าย หลังการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนกรกฎาคม 2565 มอบ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมิถุนายน 2565  มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(ด้านบริหาร) หารือกับสาธารณสุขอำเภอ ท่ีขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสำนักงาน ให้จัดทำคำของบลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
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 4.3.3 พิจารณาขออนุมัติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขออนุมัติ ซื้อเครื่องสำรองไฟ ราคา 3,890 บาท จำนวน 4 เครื่อง  
- กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย ขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง 
และเครื่องพิมพ์ ราคา 7,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง  
มติที่ประชุม : อนุมัติ เครื่องสำรองไฟ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จำนวน 4 เครื่อง  และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  กลุ่มงาน
อนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้เงินบำรุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

 4.3.4 พิจารณาปรับกำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 2/2565  

 
 

มติที่ประชุม : ปรับเปล่ียน กำหนดการนิเทศงาน รอบท่ี 2/2565 ดังนี้ 

 
 
 

             4.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน
มิถุนายน 2565 
ตาราง พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
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มติที่ประชุม : อนุมัติวงเงิน 225,542.88 บาท โดย ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณี งบประมาณรายจ่ายฯ ไม่เพียงพอ ให้ใช้เงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย สำหรับรายการจ้างเหมาซ่อมท่อระบายน้ำ ให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือนสิงหาคม 2565  
 
             4.5 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย :  
 4.5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณส่ิงแวดล้อม งวด 2 
ตาราง งบดำเนินงาน (งบเฉพาะ) ในการจัดสรรให้โรงพยาบาล จังหวัดสุโขทัย 

 
มติที่ประชุม : อนุมัติ 
 4.5.2 พิจารณาอนุมัติการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ประเด็นพิจารณา ขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง โดยดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำเพิม่ ระยะทาง
ประมาณ 25 เมตร ให้เช่ือมต่อกับรางระบายน้ำเดิม เพื่อระบายน้ำท่ีท่วมขังลงในรางระบายน้ำ และระบายออกลงสู่
คลองสาธารณะ โดยประมาณการงบดำเนินงานไวดั้งรายละเอียด ดังนี้  งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ระยะทางยาว 25 
เมตร x 1,800 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
มติที่ประชุม : ให้นำเข้าวาระ พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ในเดือนสิงหาคม 2565  
 
             4.6 กลุ่มกฎหมาย : พิจารณาอนุมัติขอใช้พื้นท่ี เพื่อจัดเก็บเอกสาร : เนื่องจาก พื้นท่ีปัจจุบันคับแคบ และ 
ใช้ร่วมกับกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล พบปัญหา ในการค้นหาเอกสารเก่าๆ  เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารลับ จึง
พิจารณาอนุมัติ ขอใช้พื้นท่ีใหม่ บริเวณด้านหลังห้องชมรมจริยธรรม โดยพื้นท่ีว่าง ประมาณ 11.5 ตรม. 
มติที่ประชุม : อนุมัติ 
 
             4.7 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านวิชาการ) : การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ 
เขตสุขภาพท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
โดยมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 
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ตาราง กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 

 
ประธาน 1. ให้จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ 8 คน แต่งกายตามอัตตลักษณ์ จังหวัดสุโขทัย โดยให้เบิกค่าชุดและเครื่อง
แต่งกายจากงบประมาณโครงการฯ  มอบ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ประเมินราคาค่าชุดและการแต่งกาย 

 2. ให้จัดเตรียมขบวนนำประธาน เข้าสู่งาน 
 3. ไม่ให้มีการถ่ายภาพกับผู้บริหารเมื่อประธานมาถึง ให้เชิญประธานเข้าสู่งานก่อน 
 4. ให้เตรียมชาร้อนพร้อมเสิร์ฟ ก่อนประธานนั่งประจำท่ี 
 5. การจัดผังที่นั่งผู้บริหารในห้องประชุม มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) กลุ่มงาน

ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต  
 6. ให้ปรับแกไ้ขเวลาในกำหนดการ ไม่ต้องแจ้งเวลาแบบละเอียด 

ตาราง กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 (ต่อ) 

 
ประธาน 1. ปรับการชมวิดีทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข และต่อด้วยชมวิดีทัศน์ของเขตสุขภาพท่ี 2  

 2. คำกล่าวรายงาน และคำกล่าวเปิดงาน ส่วนกลาง เป็นผู้จัดเตรียม  ส่วนคำกล่าวต้อนรับของผู้ว่าราชการ
จังหวัด มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และให้จัดหาคนเชิญคำกล่าว  
ตาราง กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 (ต่อ) 
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ประธาน 1. จัดเตรียมการถ่ายภาพ 2 ชุด โดยชุดที่ 1 : ผู้บริหารในพิธีเปิด 7 ท่าน และชุดที่ 2 : ผู้บริหาร 7 ท่าน 
ร่วมกับ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารในเขตสุขภาพท่ี 2  
            2. มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดเตรียมมวลชนเพิ่มเติม ดังนี้ ในห้องประชุม 123 ปี 
จำนวน 600 คน บริเวณทางเดิน จำนวน 600 คน บริเวณโดม จำนวน 600 คน รวม 1,800 คน และให้จัดมวลชนจาก
กลุ่มอื่นๆ สมทบใหม้ากกว่า 2,000 คน ซักซ้อมกิจกรรมกับมวลชนระหว่างประธานเดิน เช่น การถ่ายภาพ การปรบมือ  
            3. ให้จัดเตรียม อสม. ต้ังแถวรอรับ ต้ังแต่ตอนเข้าห้องประชุม และออกห้องประชุมบริเวณบันได 
ตาราง กำหนดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 2 (ต่อ) 

 
ประธาน  1. ให้ประธานเดินชมบูธ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดเตรียมไว้ 
 2. พิธีเปิด ให้เตรียมพิธีกรจำนวน 3 คน ได้แก่ ส่วนกลาง 2 คน และคุณรณชัย คล่ำคง นักวิชาการ
สาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 1 คน และจัดเตรียมพิธีกร ระหว่างทางเดินและภายในโดม 

 3. มอบ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ บริหารจัดการ แจกเส้ือยืดกัญชาให้ผู้มาร่วมงาน 
 4. อาหารกลางวันให้แจกหลังจากประธานเดินทางไปอำเภอศรีสัชนาลัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 5  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
              5.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ)  : ความคืบหน้าและการกำหนด ตำแหน่ง        
เจ้าพนักงานอาวุโสการเงิน จังหวัดสุโขทัย : ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ตรงตามหลักเกณฑ์  
หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 
ตำแหน่งสำหรับหัวหน้างาน /ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารท่ัวไป อาจกำหนดได้ ภายใต้เงื่อนไข 
(1) เป็นตำแหน่งหัวหน้ากลุ ่มงานที่ต่ำกว่าส่วนราชการที ่มีฐานะเป็นกอง/เทียบกอง 1 ระดับ และรายงานตรง           
ต่อผู้อำนวยการกอง 
(2) มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผน งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการประชุม และงาน
บริหารท่ัวไป ท่ีมีความยุ่งยาก และมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย และต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียุ่งยาก 
(3) การปฏิบัติงานต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่า 6 ตำแหน่ง เป็น
ตำแหน่งข้าราชการไม่ตำกว่า 2 ตำแหน่ง 
(4) เป็นกลุ่มงานท่ีเกิดจากการจัดแบ่งงานภายในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 
(5) ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานท่ี ก.พ. กำหนด 2.2 ตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะและความชำนาญงานเฉพาะตัว ได้แก่ ตำแหน่งนาฏศิลปิน 
ตำแหน่งคีตศิลปิน ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน และตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 
ประธาน : มอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิชาการ) นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อ
ได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ เพื่อท่ีจะดำเนินวางแผน การโอน-ย้าย ตำแหน่งดังกล่าว ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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              5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบท่ี 2 เขตสุขภาพท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ข้อ ดังนี้ 
1. ปัญหาวัณโรค : ยังพบปัญหา success rate พบผู้สูงอายุเสียชีวิตสูง 69.2% และมีน้ำหนักตัวน้อย (BMI<18.5)  
ควรดำเนินการต่อโดยการหาแนวทางการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยา / วิธีการให้ยา / เพิ่มน้ำหนักก่อนให้ยา 
2. ไวรัสตับอักเสบซี : ให้ดำเนินการต่อเนื่อง 
3. เด็กจมน้ำ :  ยังพบปัญหาอัตราการเสียชีวิตเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เท่ากับ 4.4 (4คน) ต้องหา มาตรการแนวทาง
แก้ไขปัญหา ท้ังระยะกลางและระยะยาว เช่น การฝึกเด็กลอยตัวในน้ำได้เพิ่มขึ้น เพิ่มทีมก่อการดีในพื้นท่ีเส่ียง 
4. การดำเนินงาน health literacy ใน NCD 
ประธาน : มอบ กลุ ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผน และ
ประเมินผล เดือนมิถุนายน 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

              5.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : ผลการสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลายพื้นท่ี สสจ.สุโขทัย 
ตาราง ผลการสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย (ภาชนะท่ีสำรวจ) CI=10.77 

ภาชนะ จำนวน จำนวนที่พบลูกน้ำ 
1 แจกัน 6 - 
2 ยางรถยนต์ 22 - 
3 จานรองกระถางต้นไม้ 13 - 
4 ภาชนะใส่น้ำใช้ 6 - 
5 ภาชนะที่ไม่ใช้ 18 7 

รวม 65 7 
ประธาน : มอบ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรณี พบภาชนะบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ให้แจ้งกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากพบภาชนะบริเวณบ้านพัก ให้แจ้งเจ้าของบ้านพักทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายและให้ติดตามผลหลังจากแจ้งให้ดำเนินการ 2 สัปดาห์ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ จะพิจารณาการพักอาศัย  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
              5.4 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : 
  5.4.1 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบยาเสพติด งวด 2  
ตาราง การจัดสรรงบประมาณแยกรายโรคพยาบาล ( หมวดบำบัดฯ รหัสกิจกรรม 21002651264200000) 
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ตาราง รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแยกรายโรคพยาบาล (หมวดติดตามฯ รหัสกิจกรรม
21002658756300000)

 
หมายเหตุ เนื ่องด้วยได้ร ับการประสานงานจาก กบรส.ให้ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติดเหตุจาก  
การจัดสรรมาไม่ครบ และ ทาง กบรส.ได้จัดสรรเพิ่มเติมตามยอดมาในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 จึงประสาน 
ขอใหเ้ร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติดให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
ประธาน : การรายงานความก้าวหน้าการลงทะเบียนก้าวท้าใจ Season 4 ให้นำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล เดือนมิถุนายน 2565 
 5.4.2 กำหนดการจัดกิจกรรมถวายพระพร วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 : 
ตาราง กำหนดการจัดกิจกรรมถวายพระพร วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีสุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย 

 
 

ประธาน : การแต่งการ : ชุดปกติขาว สำหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจเข้าร่วม (ไม่มีชุดปกติขาว) ให้ใส่เส้ือ พอ.สว. 
 5.4.3 กำหนดการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายคล้ายวัน
สวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18 กรกฎาคม 2565) ครั้งท่ี 11 วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม 2565 
(ร่วมกับจังหวัดเคล่ือนท่ี) ณ วัดบ้านนา ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
              5.5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ : โครงการ In-House Training  
ตาราง ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ In-House Training ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผอ.รพ.สต.รุ่นที่ 3 และ หัวหน้า
หน่วยงาน ใน รพ. รุ่น 1) 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน : การสรุปผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565 และการประเมินและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชั ้นนำของประเทศไทย (7 Excellence model) ให้นำเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เดือนมิถุนายน 2565 
 
             5.6 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป : ทบทวนการขอใช้รถราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  
ทบทวนเรื่องการขอใช้รถราชการ 
- ภายในจังหวัด เป็นไปตามอำนาจผู้อนุมัติ และผู้จัดรถตามความเหมาะสม 
- ต่างจังหวัด ภายในเขตสุขภาพท่ี 2 (พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/เพชรบูรณ์/ตาก) ต้องมีเจ้าหน้าท่ีร่วมเดินทางต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป 
- ต่างจังหวัด นอกเขตสุขภาพท่ี 2 ต้องมีเจ้าหน้าท่ีร่วมเดินทางต้ังแต่ 3 คน ขึ้นไป 
- กรณีเจ้าหน้าท่ีเดินทาง ไปต่างจังหวัด ภายใน หรือ นอกเขตสุขภาพท่ี 2 ท่ีมีเครือข่ายต่างๆ เช่น อสม. ร่วมเดินทาง 
จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีตามจำนวนท่ีระบุดังข้างต้น ไม่นับรวมจำนวนเครือข่ายรวม 
 ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีจะประสงค์ขอใช้รถราชการ จัดทำหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ โดยระบุช่ือ-นามสกุล 
เจ้าหน้าท่ีร่วมเดินทางอย่างชัดเจน และต้องได้รับอนุมัติก่อนขอใช้รถ 
ประธาน : มอบ งานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป เป็นผู้จัดเตรียมรถ ตามความเหมาะสม 
 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
 6.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด : จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีและ
กำลังเข้าสู่โรคประจำถิ่น ในเดือนกรกฎาคม 2565  ทำให้ทุกกลุ่มงานมีภารกิจ และการลงพื้นที่เต็มรูปแบบ จึงขอ
เสนอแนะ การจัดทำ One page ในทุกกิจกรรม สมควรลดลง หรือไม่  
ประธาน : One page ให้จัดทำในภารกิจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
และกิจกรรมท่ีสำคัญของหัวหน้ากลุ่มงาน 
 

  6.2 เลขานุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย : การมอบหมายผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดบูรณาการ จังหวัดสุโขทัย (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งท่ี 2/2565 ในวันพฤหัสท่ี 30 มิถุนายน 2565 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  
ประธาน : มอบ นางมาลีรัตน์ อ่ำทอง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และนายอภิชัย สีธิ กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สุขภาพจิต และยาเสพติด เข้าร่วมประชุม  
 

 6.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล ครั้งท่ี 6/2565 วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

วาระที่ หัวข้อเร่ือง ผู้รับผิดชอบ 

วาระก่อน
การประชุม 

1. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายแพทย์ศักด์ิสิทธิ ์ บ่อแก้ว ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดำรง  
   ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 
2. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี “คนดีศรีปฐมภูมิ สาขาสหวิชาชีพดีเด่น” 
3. มอบประกาศนียบัตร ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)  
4. มอบโล่เกียรติคุณ ผลงานเชิงนวัตกรรมโครงการสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2565  
5. วีดีทัศน์นำเสนอผลงานด้านสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี 5/2565  เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
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วาระที่ หัวข้อเร่ือง (ต่อ) ผู้รับผิดชอบ 
3. เรื่องสืบเน่ือง/ติดตาม จากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 ติดตามความก้าวหน้างบลงทุนปี 2564 (เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และรายงาน   
     ความก้าวหน้างบลงทุนปี 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 กรอบการจัดทำคำของบลงทุน ปี 2567  
            / ข้อสั่งการผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 2 รอบท่ี 2-2565 
     4.5.2 สรุปผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565  
               / 7 Excellence model / โครงการ In-House Training 
     4.5.3 รายงานความก้าวหน้า COVID – 19 / รายงานความก้าวหน้า TB 
             / ผลการสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ไตรมาส 3 
     4.5.4 การบริหารจัดการหนี้ / การจัดสรรเงินค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ12  ไตรมาส 4 งวดท่ี 3 
     4.5.5 การสมัครนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 
 

 
 
นพ.กฤษณะ  แก้วมูล 
นางเมตตา  ลิมปวราลัย 
นายจรัญ จนัทร์ดี 
นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 
 
 
 
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 
 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 

5. เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานฯ 
 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

6.  เรื่องอื่นๆ  
 
ปิดประชุม :  เวลา 16.30 น. 
 
 

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




