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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน ครั้งที่ 1/๒๕๖4   
วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผ่านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
 

คณะกรรมการผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมพุทธโสธร  

คณะกรรมการผู้ร่วมประชุมผานระบบ VDO  Conference 
 

1) นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
2) นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
3) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
4) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
5) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
7) นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
8) นายเจริญชัย  นวพาณิชย์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  (แทน) 
9) นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11) นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตฯ   
๑2) นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
13) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
14) นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
15) นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
16) นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
17) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 

1) นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 

2) นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
3) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ  

รพ. พุทธโสธร 
4) นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
5) นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
6) นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

7) นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 



 ๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด้านบริการทางวิชาการ (รก.) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธโสธร   

1) นางสมจิตร ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2) นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๔) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 

8) นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์  
9) นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
10) นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
11) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
๑2) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
13) นายเกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
14) นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
15) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
16) นายราเชนทร์  นพเกียรติ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า (รก.) 
17) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
18) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
19) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
20) นายเทอดศักดิ์   แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม  
21) นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน ์ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น   
๒๒) นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต (รก.) 
๒๓) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒๔) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

๒๕) นางศิริพร สุขประเสริฐ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 
๒๖)  นายค ารณ  มุทะสิน  ผู้อ านวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อ.บางน้ าเปรี้ยว 

(ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ) 
๒๗) นายเสรี เพ็งสาท ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองฯ 
๒๘) นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๙) นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 



 ๓ 

ก าหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
เป็นประธานในการประชุม     
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.๑) เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

 
- จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายไมตรี ไตรติลานันท์) มอบรางวัล          

และเกียรติบัตร โครงการลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้ ซ่ึงข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
ได้รับมอบฯ ๒ ท่าน คือ นายบุญฤทธิ์  เฮ็งไล้  สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา และนายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์  
สสอ.สนามชัยเขต 

 
- การบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูแล้ง   ให้ส่วนราชการมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ าให้มี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้  ในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ขอให้สถานบริการทุกแห่ง วางแผน
ส ารองน้ า การบริหารจัดการน้ า ในการให้บริการผู้ป่วยไว้อย่างเพียงพอด้วย 

 
- การแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

รวมทั้งใช้กระบวนการเฝ้าระวังในระดับหมู่บ้าน 
 - การจัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่น 
 - การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนที่ และผลกระทบที่อาจจะ

เกิดข้ึนกับสุขภาพประชาชน 
 - จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองอาหาร EEC  ด้านเกษตร เน้นการปลูกพืช ผักให้ได้มาตรฐาน   

ตามท่ีตลาดต้องการ 
 - การท่องเที่ยวทางน้ า และการคมนาคมทางน้ า  เน้นจุดเยี่ยมชม มีการวางแผนการท าโป๊ะชายน้ า 

บริเวณหน้าส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
 - ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ แต่งชุดผ้าไทยในวันศุกร์ และจังหวัดฯ อยู่ระหว่างการออกแบบ

เสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 - ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์การออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) 

ซึ่งกองทุนการออมฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง 
 - ส านักงานจัดหางาน ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างที่มีแรงงาน     

ต่างด้าวทั้งถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย ไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
 - ปภ.ฉะเชิงเทรา  ประชาสัมพันธ์เปิดช่องทางสื่อสารผ่าน Official Line @1784DDPM 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๑.๒) การให้บริการทันตกรรม ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้ท าเรื่องของบประมาณทางเทศบาลเมืองฯ ไว้ เพ่ือด าเนินโครงการตรวจ

คัดกรองสุขภาพช่องปาก และตรวจดูแลปัญหา Office Syndrome ในวัยท างาน ของแพทย์แผนไทย    
จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดฯ มาใช้บริการ รายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
                       ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๓   
 รายงานการประชุมฯ จ านวน 1๘ หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยแก้ไขนามสกุลผู้เข้าร่วมประชุม ๑ ราย คือ นายเสรี  เพ็งสารท  เป็น 

นายเสรี  เพ็งสาท 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

๓.๑ โครงการตรวจหู ให้รู้ว่าหนูได้ยิน  โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
      รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

            

 
 

 -รพ. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีเครื่อง OAE  จ านวน ๔ แห่ง คือ รพ.พุทธโสธร  รพ.บางน้ าเปรี้ยว    
 รพ.พนมสารคาม  และรพ.สนามชัยเขต  ส าหรับ รพ. ที่ไม่มีเครื่อง OAE  สามารถส่งไปตรวจที่      
 รพ.ใกล้เคียงท่ีมีเครื่อง OAE ได้ตามสะดวกของคนไข ้
-ขอให้ทุก รพ. ด าเนินการคัดกรองทารกกลุ่มเสี่ยงฯ โดยตรวจด้วยเครือ่ง OAE และหากผลการ        
 คัดกรองทารกกลุ่มเสี่ยงฯ ด้วยเครื่อง OAE แล้วผิดปกติ ถึงส่งไปตรวจต่อด้วยเครื่อง ABR ที ่รพ.ชลบุรี  
-กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  จะท าหนังสือแจ้งรายละเอียดและแบบฟอร์มตรวจการได้ยินฯ              
 ให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 -  มีแพทย์  ทันตแพทย ์และเภสัชกร แจ้งความประสงคข์อรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 

และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕64 จ านวน  11   ราย  ดังนี้   
1.  นายฐาณิศร์  ตันติด ารงพงษ์ ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
2.  นางสาวสวุรรณี  รุ่งนภาเวทย์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.แปลงยาว 



 ๕ 

3.  นางสาวเหมือนฝัน  ตันเจริญ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
4.  นางสาวกมลชนก  ดาแดง ต าแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
5.  นางสาวอังคณา  พรธารักษ์เจริญ  ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ รพ.พุทธโสธร 
6.  นางสาวกัญญา  ยิ่งเจริญ   ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
7.  นางสาวอรวรรณ  สุวรรณสิงห์   ต าแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.บางปะกง 
8.  นางอาภัสรา  แก้วไทย   ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  รพ.บางปะกง 
9.  นางสาวสุณิสา  อินทรนนท์วิไล   ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ท่าตะเกีบบ 
10.  นางสาวพัชราพร  วรรณศิริ   ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
11.นางสาวนันทะนิจ  ด่อนแผ้ว   ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 

 -  มีแพทย์  ทันตแพทย ์และเภสัชกร แจ้งความประสงคข์อรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มีนาคม  ๒๕64 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
1. นายนฤพนธ์  นวลเจริญ ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ าเดือนมกราคม 2564  และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
        โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ     
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 มกราคม 2564                       

จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 868 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 868 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100  โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
                 ขอให้ทุกอ าเภอส่งรายงานให้ทันเวลา  หากอ าเภอไหนส่งไม่ทันเวลา ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ  



 ๖ 
 

 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยเขตสุขภาพที่ 6 และ 
อัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 มกราคม 2564 

                       รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

  
 

ล าดับ 

 
 

ช่ือโรค 

ณ 26 มกราคม 2564 
จ.ฉะเ ิงเทรา เขต 6 ประเทศ 

จ านวน 
1 ม.ค.-26 
ม.ค.(ราย) 

อัตราป่วย
(ปชก.แสน

คน) 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

ล าดับ 
เขต 

อัตราป่วย 
(ปชก.แสนคน) 

ล าดับ
ประเทศ 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 530  73.60 25.28 2 42.68 14 

2 ปอดบวม 84 11.66 1.77 2 5.54 36 

3 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 65 0.03 7.04 7 12.84 41 
4 อาหารเป็นพิ 27 3.75 1.77 2 5.54 37 
5 ตาอักเสบจากไวรสั 21 2.92 0.97 1 2.92 31 

6 โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 15 2.08 1.71 3 2.27 29 

7 ไข้หวัดใหญ ่ 15 2.08 0.65 1 1.51 25 
8 สุกใส 15 2.08 0.7 1 1.63 35 

9 วัณโรค 15 2.08   0.37 1 1.51       1 
10 ไข้เลือดออก 3 0.42 0.50 2 0.46 22 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก   
          นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ป่วย

โรคไข้เลือดออกสะสมจ านวนทั้งสิ้น 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 0.42 ต่อแสนประชากร     
(ล าดับที่ 2 ของเขต ล าดับที่ 22 ของประเทศ, ข้อมูลจากส านักระบาดฯ มีผู้ป่วยไข้เลือดออก
ทั้งหมด 140 ราย อัตราป่วย 0.21 ต่อแสนฯ เสียชีวิต 0 ราย อัตราป่วยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.00) 
มีกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 2.35 ต่อแสนฯ รองลงมาคือกลุ่มอายุ 
55-64 ปี และ 35-44 ปี เท่ากับ 1.77 และ 0.88 ต่อแสนฯ ตามล าดับ  อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วย
สูงสุดคือนักเรียน เท่ากับ 1 ราย รองลงมาคือ งานบ้าน และรับจ้าง เท่ากับ 1 ราย และ 1 ราย 
ตามล าดับ รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  



 ๗ 
 

 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 
                รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  
5.2  รายงานผลการด าเนินงานการประเมิน ITA ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย กลุ่มงานนิติการ 
          รายงานผลการด าเนินงานการประเมิน ITA  ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๓ แห่ง  มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 
๕  จ านวน ๑๒ แห่ง (๕๒.๑๗%)  ไม่ผ่านเกณฑ์  ๙  แห่ง (๓๙.๑๓%)  และไม่ส่งข้อมูล  ๒ แห่ง (๘.๗๐%)  
ส าหรับหน่วยงานที่เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ๓ แห่ง  ล่าสุดทั้ง ๓ แห่ง ได้ต่ออายุการใช้งาน
เว็บไซต์แล้ว ซึ่งคาดว่าในไตรมาสต่อไปจะสามารถรายงานผลการด าเนินงานฯ ITA  ได ้
รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประเมิน ITA ตามรายไตรมาสที่ก าหนดด้วย  
และขอให้ผู้รับผิดชอบงาน ITA  ของหน่วยงาน รวบรวมฯ ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่หน้าเว็บไซต์          
เพ่ือประสานงานกับ IT ของหน่วยงานน าขึ้นเว็บไซต์ ต่อไป  หากมีปัญหาด้าน IT ขอให้ประสาน    
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  สสจ. ฉะเชิงเทรา และในไตรมาสถัดไป หากหน่วยงานใดไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมชี้แจง ปัญหาและอุปสรรคด้วย เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  



 ๘ 
 

๕.๓  รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า  ปีงบประมาณ 2564  
       โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

           
                  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
 

ประธาน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19)  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา      
เริ่มคลี่คลายแล้ว  ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาขับเคลื่อนแผนงานฯ/โครงการ หรือปรับแผนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์  เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ได้ตามเป้าหมาย       
ที่ก าหนดด้วย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  



 ๙ 
 

๕.๔  สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือนธันวาคม 2563  โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานการณ์การเงินการคลัง  ระดับวิกฤติทางการเงิน ปี ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)       

มี รพ.สนามชัยเขต ระดับวิกฤติ ๒ เพียงแห่งเดียว  นอกนั้นระดับวิกฤติ ๐  ขอให้ รพ.สนามชัยเขต 
พยายามลดรายจ่าย   เนื่องจากมีรายได้เข้าค่อนข้างน้อย  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

ประธาน ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปข้อมูลจ านวนผู้ป่วย OPD, IPD  เพ่ือดูแนวโน้มจ านวนผู้ป่วยในช่วง
สถานการณ์โควิด-๑๙ นี้ด้วย ว่าแต่ละ รพ.เป็นอย่างไร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๕.๕  ค่ารักษาพยาบาล OPD นอก CUP  ภายในจังหวัด ค้างช าระ  ปีงบประมาณ 2563    
       โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการช าระหนี้ค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ระหว่าง
สถานพยาบาลในจังหวัด  และในครั้งต่อไป ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ Ranking รพ.ที่จ่าย
ช าระหนี้จากมากไปน้อยด้วย  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ   



 ๑๐ 

6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.๑  รองฯ กสิวัฒน์ 
 ๑) จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้โควตาหน่วยงานในสังกัด สสจ.ฉะเชิงเทรา ในการเข้าร่วมพิธีสวด      

พระอภิธรรม  พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร 
และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒  จ านวน ๘ คืน  จึงขอความร่วมมือจาก รพ./สสอ. เข้าร่วมพิธีด้วย  
ซึ่ง สสจ.ฉะเชิงเทรา จะท าหนังสือแจ้งรายละเอียดและก าหนดรายชื่อหน่วยงาน ในการเข้าร่วมพิธีฯ 
ให้ทราบต่อไป 

 ๒) สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้ติดตั้งเสาธงบริเวณหน้าส านักงาน  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 ๓) รองฯ รุ่งทิวา  ประสานทอง  ได้ลาออกจากข้าราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
๖.๑.๒  รองฯ สมบัติ    
 ๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๔  ซึ่งเกณฑ์

เป้าหมายไตรมาส ๒  คือ ร้อยละ ๔๕   ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
ขณะนี้เบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ ๓  ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ จ านวน ๔๕ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๔๔ 
รายการ มีเพียง ๑ รายการที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง สิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๙ รายการ ได้ผู้รับจ้าง     
ลงนามแล้ว จึงขอให้ทกุหน่วยงานเร่งรัด และติดตามให้ผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์ด้วย ถ้าส่งมอบ
ครุภัณฑ์ได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์  จะช่วยให้ผลการเบิกจ่ายไดต้ามเกณฑ์เป้าหมาย 

 ๒) เขตสุขภาพที่ ๖ แจ้งสรุปรายการและวงเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม        
ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของ สสจ.ฉะเชิงเทรา สรุป
รายการที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๑ (๓๐ ธ.ค. ๖๓) ได้สิ่งก่อสร้าง ๕ รายการ วงเงิน ๗,๐๔๕,๙๐๐ บาท  
ครุภัณฑ์  ๘  รายการ  วงเงิน  ๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท  สรุปรายการที่ได้รับจัดสรร รอบที่ ๒  (๑๓ ม.ค. ๖๔) 
ได้สิ่งก่อสร้าง ๑๐ รายการ วงเงิน ๔,๕๒๔,๙๐๐ บาท ครุภัณฑ์  ๔๗๘  รายการ  วงเงิน  
๗๕,๙๖๖,๕๐๐ บาท  ซึ่งต้องรอหนังสือแจ้งจัดสรรจากกระทรวงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง      
จึงขอให้เตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  โดยรายละเอียดบัญชีสรุป
รายการฯ ได้แจ้งในไลน์ กวป. แล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

๖.๑.๓ ผู้ช่วยฯ รัตนา   
 ๑) งบลงทุนของ สสจ.ฉะเชิงเทรา  ยูนิตทันตกรรม  และเครื่องเอกซเรย์  จะด าเนินการเสร็จสิ้น

ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๒) งบลงทุนที่จัดซื้อยูนิตนวัตกรรม น่าจะเริ่มติดตั้งประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ยกเว้นที่ 

รพ.สต.หัวส าโรง  
 
 

๓) งบ WHO ครุภัณฑ์รายการ Motor  Suction ใน รพ.สต. ๕ แห่ง  น่าจะเสร็จสิ้นประมาณ      
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเม่ือติดตั้งเสร็จแล้ว จะมีทีมนิเทศ เข้าไปนิเทศติดตาม 

 ๔) งบค่าเสื่อม ให้พื้นที่ด าเนินการจัดสรรเอง ถ้าพ้ืนที่ไหนต้องการผู้รับจ้าง และ Spec 
สามารถประสานมาได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  



 ๑๑ 
 

6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  ผอ.รพ.พนมสารคาม 
 การขออนุมัติปรับค่าตอบแทนพยาบาลที่ได้รับค าสั่งการบรรจใุนต าแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร 
ประธาน แนะน าให้ปฏิบัติตามระเบียบเงินบ ารุง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

6.2.๒  ผอ.รพ.พุทธโสธร 
 การโอนงบค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว OP/PP ปี ๒๕๖๔   งวด ๑  โอน  ๕๐%       

งวด ๒ (ครั้งที่ ๑) โอน ๕๐% หรือ ๒๕%  
ประธาน ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพช่วยตรวจสอบข้อมูลด้วยว่า  งวด ๒ (ครั้งที่ ๑) โอน ๕๐%  หรือ ๒๕% 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
๖.๓.๑  สสอ.คลองเขื่อน 
 ได้ติดตามการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์แล้ว และจะรีบด าเนินการน าขึ้นข้อมูลผลการด าเนินงาน ITA 

ผ่านเว็บไซต์ให้เรียบร้อย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๖.๓.๒  สสอ.บางปะกง 
 สอบถามกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หนังสือส่งตัวผู้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ กรณีพิเศษ (โควิด) 

ไปตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติที่สถานีต ารวจ  ทางกลุ่มงาน บค. ได้ท าหนังสือฯ    
แจ้งแล้วหรือยัง เพราะเท่าที่สอบถามเจ้าหน้าที่หลายๆ ท่าน ยังไม่ได้ไปตรวจสอบประวัติฯ 

หน.บค. ขอรับเรื่องไปตรวจสอบให้  ส าหรับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ กรณีพิเศษ (โควิด) ทั้ง ๓ รุ่น/เพ่ิมเติม  
และจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบทางไลน์ กวป.  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

 Case  โควิด -19 ของอ าเภอบางปะกง  Timeline ของคนขับรถยนต์ จังหวัดตาก  ได้เข้าไปสอบสวนโรค    
ณ โรงงานแห่งหนึ่งในต าบลพิมพา  พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ๗ คน ซ่ึงได้ส่งตัวไป Swab ที่  รพ.บางปะกง 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  



 ๑๒ 
 

6.๔  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.๔.1  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 ๑) งบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ได้ท าหนังสือแจ้งอนุมัติแผนและแจ้งโอนงบ

ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๔ หน่วยบริการภาครัฐ สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้ว  โดยขอให้หน่วยบริการเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๔  ซึ่งที่ผ่านมา นพ.สสจ. ได้ให้นโยบายก่อนที่จัดท าแผน/
ค าขอ  ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้าง ต้องมี BOQ  ถ้าเป็นครุภัณฑ์ ต้องก าหนด Spec ที่แน่นอน ซึ่งคาดว่า
น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องเสนอเปลี่ยนแปลงในการประชุม 
อปสข. ซึ่งต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย 

 ๒) งบค่าเสื่อม Service ทันตกรรม ในการจัดซื้อ Motor Suction  ไดร้ับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว       
ถ้าหน่วยบริการใด ต้องการ Spec สามารถติดต่อขอรายละเอียดจากจังหวัดได้ ตามที่ ทพญ.รัตนา   
น าเรียนในที่ประชุมฯ 

ประธาน ขอให้หน่วยบริการเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๔ และในปีนี้
ต้องไม่มีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งก่อสร้าง และ Spec ครุภัณฑ์แล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.๔.๒  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑) ชี้แจงการเบิกจ่ายงบบูรณาการผู้สูงอายุ  งบประมาณพ่ึงได้รับแจ้งจัดสรรจาก สป.สธ. กลุ่มงาน

ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ แล้ว  จ านวน ๒ โครงการ  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการในช่วง
เดือน ก.พ. – พ.ค. ซึ่งจะเร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายต่อไป 

 ๒) วันที่ ๑ ก.พ. โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอน  จึงขอความร่วมมือจากสถานบริการสาธารณสุข 
ด าเนินกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี ซึ่งเป็นโครงการของขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๖๔ โดยให้
ด าเนินการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้น ป.๑ และส่งต่อนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ เข้ารับ
การตรวจยืนยันจากพยาบาลเวชปฏิบัติทางสายตาของ รพ. ในพ้ืนที่ และประสานส่งต่อนักเรียน
ที่มีผลคัดกรองผิดปกติเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ ที่ รพ.พุทธโสธร ให้เสร็จเรียบร้อย
ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เพ่ือให้นักเรียนได้รับแว่นสายตา ก่อนปิดภาคเรียน ทั้งนี้ 
กลุ่มงานฯ จะมีหนังสือแจ้งให้พื้นที่ทราบต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.๔.๓  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 แจ้งยืนยันก าหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ รอบที่ ๑  ของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปแล้วนั้น ประเด็น
ส าคัญที่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว คือ  ๑) การน าเสนอของ สสจ. เพ่ิมการน าเสนอโรคโควิด-19, รพ.พุทธโสธร 
เน้นการน าเสนอ Service Plan ๕ สาขา และโรคโควิด-19   ๒) ทีมนิเทศไม่มีการลงพ้ืนที่ จะลงพ้ืนที่
เฉพาะทีมโควิด ในลักษณะ  Quick Round   ทั้งนี้  ทีม ผตร./ทีมนิเทศ  จะมาประมาณ ๑๐ ท่าน   
ผู้นิเทศที่เหลือจะประชุมผ่านระบบ VDO Conference  ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   



 ๑๓ 
 

6.๔.๔  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 โรงเรียนก าลังจะเปิดเรียน  ขอความร่วมมือให้พื้นที่ช่วยเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.๕ เรื่องจากผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 -ไม่มี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม่มี- 
  
6.7 เรื่องจากนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
   
 
ลงชื่อ               พรพิมล  ขันชูสวัสดิ์ 

(นางสาวพรพิมล   ขันชูสวัสดิ์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี   นันทพานิช 
(นายชาตรี   นันทพานิช) 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


