
 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งท่ี 4/๒๕๖5   
วันท่ี  29  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๕   

แบบ On site ณ ห3องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แบบ On line ผ:านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings” 
คณะกรรมการผู3มาประชุม ณ ห3องประชุมพุทธโสธร  

 

1) นายศรีศักด์ิ  ต้ังจิตธรรม นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นายกสิวัฒน� ศรีประดิษฐ� นายแพทย�เชี่ยวชาญ ด*านเวชกรรมป+องกัน 
3) นายสมบัติ ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย�เชี่ยวชาญ 
5) นางสมจิตร ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6) นายดิเรก ภาคกุล ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางคล*า 
7) นายสมเจตน� สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
8) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
9) นายมานิตย� ชุ?มชูจันทร� สาธารณสุขอำเภอบ*านโพธิ์ 
10) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม (รก.) 
11) นายมนตรี สมบูรณ�ทรัพย� สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (รก.) 
12) นายฉลาด บุญจันทร� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว (แทน) 
13) นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล* สาธารณสุขอำเภอท?าตะเกียบ (รก.) 
14) นางพรนภา งามวงศ�น*อย หัวหน*ากลุ?มงานบริหารท่ัวไป (แทน) 
15) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน*ากลุ?มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
16) นางกรองทิพย� เจริญบูลย�วิวัฒน� หัวหน*ากลุ?มงานประกันสุขภาพ (แทน) 
17) นายสุพจน� กังใจ หัวหน*ากลุ?มงานควบคุมโรคติดต?อ  
18) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน*ากลุ?มงานส?งเสริมสุขภาพ 
19) นางลาวัณย� อมรรัตน� หัวหน*ากลุ?มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
20) นางลลิตา พรพนาวัลย� หัวหน*ากลุ?มงานคุ*มครองผู*บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
21) นางสาวอัญชลี สังข�เจริญ หัวหน*ากลุ?มงานควบคุมโรคไม?ติดต?อ สุขภาพจิตฯ (แทน) 
22) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน*ากลุ?มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
23) นางสาวพรพิมล แน?นหนา หัวหน*ากลุ?มกฎหมาย  
24) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน*ากลุ?มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
25) นายสมชาย ห*องทองคำ หัวหน*ากลุ?มงานสื่อสารองค�กร   
26) นางรุ?งรัตน� ห*องทองคำ หัวหน*าสำนักงานเลขานุการฯ    
27) นางสาวกำไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา (แทน) 



 ๒
คณะกรรมการผู3ร:วมประชุมผ:านระบบ VDO  Conference 

ผู3ไม:มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1) นางสุนันทา ชนะวรรณ� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด*านส?งเสริมพัฒนา 

2) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด*านบริการทางวิชาการ (รก.) 
ผู3เข3าร:วมประชุม ณ ห3องประชุมพุทธโสธร   

1) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
2) นางสาวภาคินี  อินรัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

ผู3เข3าร:วมประชุม ผ:านระบบ VDO  Conference 

1) นายเวทิส  ประทุมศรี นายแพทย�เชีย่วชาญ ด*านเวชกรรม สาขาจติวิทยา รพ.พุทธโสธร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) นางนาตยา มิลส� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู*อำนวยการภารกิจด*านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
  รพ.พุทธโสธร 
3) นางรุจิรัตน�  ปุณยลิขิต รองผู*อำนวยการด*านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
4) นายมานิตย� บำรุงยา รองผู*อำนวยการภารกิจด*านพัฒนาระบบบริการ 
  และสนับสนุนบริการด*านสุขภาพ รพ.พุทธโสธร 
5) นายสรลักษณ�   ม่ิงไทยสงค� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

6) นายสุธน  คุณรักษา ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
7) นายวันชัย ศรีพุก ผู*อำนวยการโรงพยาบาลบ*านโพธิ์ 
8) นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู*อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
9) นายอนุชา  อาภาสวัสด์ิ ผู*อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส�น 
10) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู*อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
11) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผู*อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
12) นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู*อำนวยการโรงพยาบาลท?าตะเกียบ 
13) นางสาววิพัชรินทร�   ทรงเดชาพิพัฒน� ผู*อำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
14) นายศักด์ิชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคล*า 
15) นางสาวบุษกร รำไพยะกุล สาธารณสุขอำเภอบางปะกง (รก.) 
16) นายสุทัศน�   เสียงไพโรจน� สาธารณสุขอำเภอราชสาส�น   
17) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเข่ือน 
18) นายพีระพล ต?วนภูษา หัวหน*ากลุ?มงานอนามัยสิ่งแวดล*อมและอาชีวอนามัย 
19) นางวิบูลย�ศรี มุสิทธิมณี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล*อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 



 ๓
กำหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น.  นายแพทยPศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทยPสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปRนประธานในการประชุม     
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ 
 วันท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. มีพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ� ชั้นสายสะพาย  

ชั้นประถมาภรณ�มงกุฎไทย (ป.ม.) ของข*าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จำนวน 17 ท?าน ขอแสดงความยินดีกับทุกท?าน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
  
 เรื่องจากการประชุมหัวหน3าส:วนราชการ 
นพ.กสิวัฒนP 1. มีข*าราชการมาดำรงตำแหน?งใหม? ดังนี้ 

- นายอำเภอราชสาส�น ย*ายมาจากกลุ?มงานทะเบียนและบัตร อำเภอเมือง
สมุทรปราการ  

- ปลัดอาวุโสอำเภอบางคล*า ย*ายมาดำรงตำแหน?งนายอำเภอคลองเข่ือน 
- ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ย*ายมาดำรงตำแหน?งประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. มีมติเห็นชอบพิจารณาให*มีการจัดต้ัง ท?าเรือบก (Dry Port) ท่ีตำบลหนองตีนนก อ.บ*านโพธิ์ ซ่ึง
อยู?ในข้ันตอนเจรจา เนื่องจากมีผู*คัดค*าน 

 3. มีมติเห็นชอบ ให*เปVดตลาดนัดประชารัฐ ณ สนามยิงปWนเก?า พ้ืนท่ีจำนวน 21 ไร?  
 4.  จังหวัดฉะเชิงเทรา ส?งคลองนครเนื่องเขต เปXนคลองสวย น้ำใส ซ่ึงจะมีคลองย?อย 7 คลองสาขา 

จะทำให*เปXนคลองสวยน้ำใส ไม?มีผักตบชวาในคลอง  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวันท่ี  29 มีนาคม ๒๕๖5   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 11 หน*า  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม?มีการแก*ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล3ว 
 ไม?มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทยP ทันตแพทยP และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม:ทำเวชปฏิบัติส:วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ:มงานบริหารท่ัวไป 
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� ทันตแพทย�

และ เภสัชกร ต้ังแต? ๑ พฤษภาคม 2565 จำนวน 8 ราย ดังนี้   
1.  นายเกริกภัทร  ลิมปพะยอม ตำแหน?ง นายแพทย�เชี่ยวชาญ  รพ.ท?าตะเกียบ 
2.  นายวชริวิทย�  วชัราคม ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
3.  นายอุดมเดช  ชุมจันทร� ตำแหน?ง นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.สนามชัยเขต 



 ๔
4.  นางสาวศศิวิมล  ซ้ือเกรียงไกร ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
5.  นางสาวกสิณา  ศรีศฤงคาร ตำแหน?ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.สนามชัยเขต 
6.  นางสาวอชิรญาณ�  ชูฤทธิ์ ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
7.  นางสาวหิรัญญา  เย็นสบาย ตำแหน?ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.ราชสาส�น 
8.  นางสาวณัฐภาว ี กรัสพรหม ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� 
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต? ๑ มิถุนายน 2565 จำนวน 31 ราย ดังนี้   
1.  นายก*องภพ  พงษ�นุช  ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
2.  นางสาวศุภนิดา  เหลืองสขุเจริญ ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
3.  นางสาวกัญญ�วรา  สิริไชยธยากุล ตำแหน?ง ทันตแพทย�ชำนาญการ  รพ.แปลงยาว 
4.  นางสาวน้ำเพชร  พลเยี่ยม ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว  
5.  นางสาวโศรดา  อิงอนุรักษ�สกุล  ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
6.  นางสมจิตร  ทองสุขดี  ตำแหน?ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
7.  นางพจีภัทร  อนุราชเสนา ตำแหน?ง นายแพทย�เชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 
8.  นายประภัสสร  ลีวะราปกรณ� ตำแหน?ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
9.  นางสาวจิตราภรณ�  พันธุ�เพชร ตำแหน?ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
10.นายเฉลิมพล  บำรุงศิริ ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
11.นางสาวศุภรัตน�  เสนีย�ศรสีกุล ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
12.นางสาวภัทราวรรณ  ศฤงคารศิริ ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
13.นางสาวใบหยก  เผด็จศึก ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
14.นายอภิศักด์ิ  บุญพร*อมรักษา ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
15.นางสาวอิชยา  โพธิ์ศรี ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
16.นางสาวภคพร  ศิริสื่อสุวรรณ ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
17.นางสาวอรกช  อมรรัตน� ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
18.นายนฤรงค�  เจริญบูลย�วิวฒัน� ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
19.นางสาวภัทรานี  สวัสดี ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
20.นายณวภัทร�  บำรุงยา  ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
21.นางสาวพิชญ�สินี  ลีลาสถาพรชัย ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
22.นางสาวสุมลมาลย�  จุลสตัย� ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
23.นางสาวพิชญา  หวังมีสร ี ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต  
24.นางสาวนิตยา  ยวงเดชกล*า ตำแหน?ง นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.บางปะกง 
25.นางสาวอรพรรณ  จินดาเลิศอุดมดี ตำแหน?ง ทันตแพทย�ชำนาญการ รพ.บางปะกง 
26.นายณัฐพล  ตันเจริญ  ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
27.นางสาวภคพร  เวฬุตันติ ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
28.นางสาวนันทิกา  แย*มวงษ� ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
29.นายศุภสัณห�  สันติวงษ� ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
30.นางสาวกิดาการ  จิรัตกิติวงศ� ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
31.นางสาวชนิกานต�  รอดสม ตำแหน?ง นายแพทย�ปฏิบัติการ  รพ.แปลงยาว 
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 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� 
ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต? ๑ กรกฎาคม 2565 จำนวน 4 ราย ดังนี้   
1.  นายบุญชัย  บวรสมบูรณ�กุล ตำแหน?ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต 
2.  นางสาวธิดารัตน�  ทองชูศักด์ิ ตำแหน?ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.บางคล*า 
3.  นางสาวนิรมล  ศรีสุข  ตำแหน?ง เภสัชกรชำนาญการ  รพ.บางคล*า 
4.  นายกฤษฎา  เจริญรุ?งเรืองชัย ตำแหน?ง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.บางคล*า  
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอยกเลิกการรับเงินเพ่ิมพิเศษ 
สำหรับแพทย� ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต? ๑ พฤษภาคม 2565 จำนวน  1 ราย  ดังนี้   
1.  นายเอกรินทร�  รัฐปฐมวงศ� ตำแหน?ง ทันตแพทย�ชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ*งความประสงค�ขอยกเลิกการรับเงินเพ่ิมพิเศษ 
สำหรับแพทย� ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต? ๑ มิถุนายน 2565 จำนวน  2 ราย  ดังนี้   
1.  นางอัมพิกา  มังคละทน ตำแหน?ง ทันตแพทย�ชำนาญการ  รพ.บางคล*า 
2.  นายวโิรจน�  สมบัติถาวรกุล ตำแหน?ง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.บางคล*า 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
ประธานมีนโยบายให*ต?อทำสัญญาใหม?ของทุกราย โดยให*เริ่ม 1 ตุลาคม ของทุกป] แต?ถ*ามีมา 
ในระหว?างป] ก็สามารถยื่นเรื่องแจ*งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมฯได* 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝ[าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน เมษายน 256๕  โดย กลุ:มงานควบคุมโรคติดต:อ     
 รายงานการเฝ+าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแต?วันท่ี 1 มกราคม – 27 เมษายน 

2565 จากบัตรรายงานผู*ป̀วย (รง.506) จำนวนบัตรท้ังสิ้น 12,323 ฉบับรายงานทันเวลา จำนวน 
12,323 ฉบับ คิดเปXนร*อยละ 100 โดยจำแนกตามศูนย�ระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  

        รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
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อัตราป̀วย 10 อันดับแรก จังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป̀วยเขตสุขภาพท่ี 6 และ อัตรา
ป̀วยประเทศ ต้ังแต?วันท่ี 1 มกราคม – 27 เมษายน 2565 

  

 สถานการณPโรคไข3เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 นับต้ังแต?วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 27 เมษายน 2565 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู*ป̀วยโรค

ไข*เลือดออกสะสมจำนวน ท้ังสิ้น 6 ราย คิดเปXนอัตราป̀วยเท?ากับ 0.83 ต?อแสนประชากร (ลำดับท่ี 5 
ของเขต ลำดับท่ี 39 ของประเทศ, ข*อมูลจากสำนักระบาดฯ มีผู*ป̀วยไข*เลือดออกท้ังหมด 1,274 ราย 
อัตราป̀วย 1.93 ต?อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราป̀วยตายเท?ากับ ร*อยละ 0.16) มีกลุ?มอายุ 
ท่ีพบสูงสุดคือ กลุ?มอายุ 0-4 ป] อัตราป̀วยเท?ากับ 2.35 ต?อแสนประชากร รองลงมาคือกลุ?มอายุ  
10-14 ป] และ 55-64 ป] เท?ากับ 2.06 และ 1.77 ต?อแสนประชากร ตามลำดับ อาชีพท่ีมีจำนวน
ผู*ป̀วยสูงสุดคือ รับจ*าง เท?ากับ 3 ราย รองลงมาคือ ในปกครอง และนักเรียน เท?ากับ 1 ราย  
และ 1 ราย ตามลำดับ  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.2 รายงานสถานการณPโรค Hot Issue โดย กลุ:มงานควบคุมโรคติดต:อ     
 สถานการณPโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สถานการณ� ในประเทศไทย นั บ ต้ั งแต?  1 มกราคม 2565 – 29 เมษายน 2565  

ยอดผู* ป̀วยสะสม 1,885,257 ราย ผู* ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้  14,053 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 129 ราย 
สำหรับสถานการณ� ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอดผู*ป̀วยสะสม 37,640 ราย เสียชีวิตสะสม 61 ราย 
สำหรับข*อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้ังแต?วันท่ี 5 เมษายน 2564 – 29 
เมษายน 2565 จำนวน 1,659,999 โดส รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

ประธาน ขอความร?วมมือผู*บริหารทุกแห?ง ให*เร?งรัดเชิงรุกในการฉีดวัคซีนให*มากข้ึน ในทุกๆ กลุ?ม โดยเฉพาะ
กลุ?มเด็กนักเรียน และ กลุ?ม 608  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.3 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของการดำเนินงานด3านการป[องกันและควบคุมโรคไม:ติดต:อ  
โดย กลุ:มงานควบคุมโรคไม:ติดต:อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 รายงานความก*าวหน*าของการดำเนินงานด*านการป+องกันและควบคุมโรคไม?ติดต?อ ป]งบประมาณ 2565 ดังนี ้

1. ร*อยละของประชากร 35 ป]ข้ึนไปได*รับการคัดกรอง และเสี่ยงต?อโรคความดันโลหิตสูง 
2. ร*อยละของผู*ป`วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนได*รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต?อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
3. ร*อยละของการตรวจติดตามกลุ?มสงสัยป̀วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
4. ร*อยละของผู*ป̀วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได* 
5. ร*อยละของผู*ป`วย DM และ/หรือ HT ท่ีได*รับการค*นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 
6. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ*อนแบบเฉียบพลันในผู*ป`วย DM 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

ประธาน ขอความร?วมมือผู*บริหารทุกแห?ง ให*เร?งรัดผลการดำเนินงานให*ได*ตามเกณฑ�เป+าหมายท่ีกำหนดด*วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.4 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของการดำเนินงานด3านส:งเสริมสุขภาพ โดย กลุ:มงานส:งเสริมสุขภาพ 
5.4.1 การขับเคล่ือนการดำเนินงานองคPกรรอบรู3ด3านสุขภาพ “สาสุข อุ:นใจ” ป_ 2565 
 เชิญชวนสถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนเข*าร?วมกิจกรรม “สาสุข อุ?นใจ” 

เพ่ือยกระดับเปXนองค�กรรอบรู*ด*านสุขภาพ ระยะเวลา เข*าร?วมกิจกรรม 1 ธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.4.2 การดำเนนิงานส:งเสริมสุขภาพพระสงฆP จังหวัดฉะเชิงเทรา ป_ 2565 
 การดำเนินงานส?งเสริมสุขภาพพระสงฆ� จังหวัดฉะเชิงเทรา เป+าหมาย : พระคิลานุปtฎฐาก (พระ อสว.) 

1 รูป : 1 ตำบล ตัวชี้วัดการดำเนินงานการอบรมพระคิลานุปtฎฐาก ภายใต*ธรรมมนูญสุขภาพพระสงฆ� 
เป+าหมาย คือ 1 รูป 1 ตำบล ผลการดำเนินงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา มี ตำบลท้ังหมด 93 ตำบล  
มีพระคิลานุปtฎฐาก (ท่ีผ?านการอบรม) ท้ังหมด 79 รูป ในภาพตำบลตามตัวชี้วัด “1 ตำบล 1 รูป” มี
พระคิลาฯ ประจำตำบล จำนวน 32 ตำบล คิดเปXนร*อยละ 34.40 
อำเภอท่ีมีพระคิลานุปtฎฐาก ประจำตำบล ได*แก?  
1. อำเภอบางคล*า 9 ตำบล  ร*อยละ 100 
2. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 10 ตำบล ร*อยละ 100  
3. อำเภอบางปะกง 12 ตำบล ร*อยละ 100  
4. อำเภอพนมสารคาม 1 ตำบล ร*อยละ 12.5 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

ประธาน ขอความร?วมมือผู*บริหารทุกแห?ง ให*เร?งรัดผลการดำเนินงานให*ได*ตามเกณฑ�เป+าหมายท่ีกำหนดด*วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.4.3 สรุปการดำเนินงานโครงการก3าวท3าใจ Season 4 วิถีถัดไป จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู*สมัครเข*าร?วมโครงการก*าวท*าใจ Season 4 วิถีถัดไป 

พิชิต 100 วัน 100 แต*มสุขภาพ ท้ังหมด 73,599 คน อยู?ในอันดับท่ี 12 ระดับประเทศ  
และอันดับท่ี 1 ของเขตสุขภาพท่ี 6 ซ่ึงแบ?งเปXนกลุ?มประชาชนท่ัวไป 47,790 คน  
กลุ?มนักเรียน 10,096 คน กลุ?ม อสม. 9,437 คน กลุ?มบุคลากรภาคเอกชน 1,490 คน  
และกลุ?มบุคลากรภาครัฐ 6,256 คน 
 ได*ประชาสัมพันธ�เชิญชวนหน?วยงานภาครัฐ, รัฐวสิาหกิจ, ท*องถ่ิน และภาคเอกชน 
ทุกหน?วยงาน สมัครเข*าร?วมโครงการฯ ซ่ึงมีหน?วยงานท่ีสมัครเข*าร?วมโครงการฯ และส?งข*อมูลผู*สมัคร
ให* สสจ.ฉช ท้ังหมด 6 หน?วยงาน ดังนี้ 
1. สนง. จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 41 คน ร*อยละ 87.23 
2. สนง. จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 39 คน ร*อยละ 78 
3. เทศบาลตำบลท?าถ?าน อ.พนมสารคาม จำนวน 28 คน ร*อยละ 16.52 
4. สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 25 คน ร*อยละ 96.15 
5. สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ�ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 คน ร*อยละ 66.67 
6. สนง. ท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 คน ร*อยละ 1.60 
 อำเภอ ท่ีมีสมาชิกสมัครก*าวท*าใจ เพ่ิมมากข้ึน 3 อันดับแรก ได*แก? 
1. อำเภอบ*านโพธ� เพ่ิมข้ึนจำนวน 4,005 คน ร*อยละ 84.24 
2. อำเภอสนามชัยเขต เพ่ิมข้ึนจำนวน 1,581 คน ร*อยละ 21.41 
3. อำเภอบางคล*า เพ่ิมข้ึนจำนวน 722 คน ร*อยละ 14.32 
 จากข*อมูลดังกล?าวพบว?า บุคลากรภาคเอกชน ซ่ึงเปXนกลุ?มวัยทำงานท่ีอยู?ในสถานประกอบการ 
สมัครเข*าร?วมโครงการน*อยท่ีสุด เห็นควรให*หน?วยงานท่ีเก่ียวข*องเร?งรัดกำกับติดตาม ให*พนักงาน
สมัครเข*าร?วมก*าวท*าใจเพ่ิมมากข้ึน โดยระบุท่ีอยู?ในการสมัครเปXนท่ีอยู?ของสถานประกอบการ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.5 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของการดำเนินงานด3าน Service Plan โดย กลุ:มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 
5.5.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช โดย นพ.เวทิส ประทุมศรี รพ.พุทธโสธร 
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
ประธาน ขอให*รีบจัดทำแผน Service Plan ให*ครอบคลุมประเด็น 3S (Structure Service System) 
 ขอความร?วมมือผู*บริหารทุกแห?ง ให*เร?งรัดผลการดำเนินงานให*ได*ตามเกณฑ�เป+าหมายท่ีกำหนดด*วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 
 
 
 
 



 ๙
5.5.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา การดูแลแบบประคับประคอง โดย นพ.เวทิส ประทุมศรี  
รพ.พุทธโสธร 
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
ประธาน ขอให*รีบจัดทำแผน Service Plan ให*ครอบคลุมประเด็น 3S (Structure Service System) 
 ขอความร?วมมือผู*บริหารทุกแห?ง ให*เร?งรัดผลการดำเนินงานให*ได*ตามเกณฑ�เป+าหมายท่ีกำหนดด*วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.6 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของการดำเนินงานด3าน HR โดย กลุ:มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ไม?มี 
  
5.7 ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของงบประมาณ งบดำเนินงาน Non-UC โดย กลุ:มงานพัฒนา
ยุทธศาสตรPสาธารณสุข 
 - รายงานการเบิกจ?ายงบประมาณ ป] 2565 ข*อมูลจากระบบ GFMIS และ SMS ณ วันท่ี 27 เมษายน 

2565 ดังนี้  
รับงบประมาณ 43,189,982 เบิกจ?าย 39,742,299.80 (ร*อยละ 92.02) เกณฑ�เป+าหมายใน 
ไตรมาสท่ี 3 คือ 80%  
1. งบเงินอุดหนุน ยังไม?มีการเบิกจ?าย 
2. งบดำเนินงาน เบิกจ?ายได*ร*อยละ 92.08 
- สรุปผลการเบิกจ?ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 สสจ.ฉะเชิงเทรา 
เบิกจ?ายได*เปXนอันดับ 2 ของเขตสุขภาพท่ี 6 คิดเปXนร*อยละ 74.88  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.8  ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของงบประมาณ งบลงทุน โดย รองสมบัติ ท่ังทอง 
 สรุปข*อมูลติดตามงบลงทุน รายการสิ่งก?อสร*าง และรายการครุภัณฑ� สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
     - งบประมาณรายจ?ายประจำป]งบประมาณ พ.ศ. 2565  
สิ่งก?อสร*าง จำนวน 1 รายการ คือระบบท?อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย (โซนA) รพ.พนม
สารคาม ได*ตรวจรับงานและทำเรื่องเบิกจ?ายเรียบร*อยแล*ว คาดว?าเงินจะจ?ายเสร็จภายในวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2565 
     - งบประมาณรายจ?ายประจำป]งบประมาณ พ.ศ. 2564  
สิ่งก?อสร*างจำนวน 4 รายการ ท้ัง 4 รายการ งานเสร็จเรียบร*อยแล*ว คาดว?าจะเบิกจ?ายเสร็จสิ้น
ภายในต*นเดือน ตุลาคม 2565  
     - งบลงทุน (ผูกพัน) ป] 2563 – 2565  
อาคารอำนวยการผู*ป̀วยนอก รพ.บางปะกง ดำเนินการอยู?ในระหว?างงวดท่ี 8 คาดว?าจะส?งงวดงานท่ี 
8 ได*ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม นี้  
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 - งบประมาณรายจ?ายเงินกู*เพ่ือแก*ไขปtญหา เยียวยา และฟW�นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได*รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครุภัณฑ� คงเหลือ 1 รายการ คือ 
เครื่องอบฆ?าเชื้อด*วยแก�สไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด�พลาสมา ของ รพ.พนมสารคาม สิ้นสุดสัญญา 31 
มีนาคม 2565 ผู*ขายไม?สามารถส?งของได*ทันภายใน 31 มีนาคม 2565 กระทรวงได*ทำเรื่องถึง
สำนักงบประมาณ เพ่ือเสนอ ครม. ขยายเวลาต?ออีก 6 เดือน  
     - งบประมาณรายจ?ายเงินกู*เพ่ือแก*ไขปtญหา เยียวยา และฟW�นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได*รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบ 2 ) ครุภัณฑ� จำนวน 8 รายการ 
วงเงิน 36,801,700 บาท ดำเนินการประกาศเผยแพร?เชิญชวน ระหว?างวันท่ี 21 – 26 เมษายน 
2565 และมีผู*ยื่นเสนอทุกรายการ คาดว?ากลางเดือนพฤษภาคม จะได*ผู*รับจ*างและลงนามสัญญาได* 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

      และขอแจ*งการติดตามงบค?าเสื่อม เนื่องจากผู*ตรวจราชการ ได*เร?งรัดติดตามทุก 2 สัปดาห�  
ซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทรา งบค?าเสื่อม ป] 2564 เบิกจ?ายได*ท้ังสิ้น 99.43% และป] 2565 รวมทุกหน?วย
บริการยังไม?ได*ดำเนินการ 32% จัดทำแผนจัดซ้ือจัดจ*างแล*ว 12% อนุมัติจัดซ้ือจัดจ*างแล*ว 18%  
ทำสัญญาแล*ว 14% ตรวจรับของแล*ว 4% เบิกจ?ายแล*ว 16% ซ่ึงโดยรวมแล*วยังไม?ได*ดำเนินการ 
วงเงินประมาณ 11 ล*านบาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.9  รายงานสถานการณPการเงินการคลังของหน:วยบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดย กลุ:มงานประกัน
สุขภาพ 

  
 สรุปสถานการณ�การเงิน รพ.ท่ีประสบภาวะวิกฤต 

- รพ.แปลงยาว วิกฤตทางการเงินระดับ 0 (เดิมระดับ 1) จากการเข*าตรวจสอบระบบบัญชี  
ในวันท่ี 19 เมษายน 2565 พบว?า  
1. ด*านรายรับ - รายจ?าย ทุกประเภท การบันทึกรับรู*ยังไม?เปXนปtจจุบัน โดยเฉพาะเงินโอนมาจาก 
สปสช. และเงินโอนประเภทอ่ืน ควรทำการบันทึกรับรู*ก?อน ทางทีมตรวจสอบระบบบัญชีบัญชีจึงได*
แนะนำและได*ทำการบันทึกรับเงิน สปสช. ประมาณ 38 ล*านบาท ก?อนเปXนลำดับแรก ทำให* Cash 
Ratio จากท่ีตกเกณฑ�ต่ำกว?า 0.80 เท?า ข้ึนมาเปXน 1.41 เท?า  



 ๑๑
2. รายงานทางการเงิน 407 การจัดทำยังไม?เปXนปtจจุบัน โดยทีมตรวจสอบระบบบัญชียังคงต*องเข*า
ติดตาม รพ.แปลงยาว อย?างต?อเนื่อง เพ่ือให*งบการเงินถูกต*องและทันเวลา ท้ังด*านรายรับและด*าน
รายจ?าย  
3. วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ทีมตรวจสอบบัญชี จะเข*าให*คำแนะนำการบันทึกบัญชีให*ถูกต*อง
ครบถ*วนอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.10  ติดตามและรายงานความก3าวหน3าของงบท่ีเบิกจ:ายในลักษณะงบลงทุน (ค:าเส่ือม) โดย กลุ:มงานประกัน
สุขภาพ 
 การติดตามความก*าวหน*าของงบค?าเสื่อม มี 2 เครือข?ายบริการ ท่ียังไม?ดำเนินการในระบบ คืออำเภอ

บ*านโพธิ์ และบางน้ำเปรี้ยว ซ่ึง สปสช.อนุมัติงบเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 และดำเนินการโอนเงิน
เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2565 ซ่ึงท้ัง 2 แห?งยังไม?ได*ดำเนินการในระบบ ขอความร?วมมือให*เข*าไปลง
ข*อมูลในระบบด*วย รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.11  ติดตามข3อมูลการชำระค:ารักษาพยาบาล ผู3ปmวยนอกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ป_งบประมาณ 2564 และ  
ป_งบประมาณ 2565 โดย กลุ:มงานประกันสุขภาพ 
 ค?ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ค*างชําระ ป]งบประมาณ 2564  

มีอยู? 2 โรงพยาบาลท่ีชำระครบแล*ว คือ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว และโรงพยาบาลบ*านโพธิ์  
ส?วนป]งบประมาณ 2565 ขอให* ชําระยอดค*างชําระระหว?างโรงพยาบาลด*วย  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทยPสาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 รองฯ กสิวัฒนP  
 1. เรื่อง 3 พอ คือ ยาพอ เตียงพอ หมอพอ ในส?วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพียงพอทุกอย?าง 

เพราะจำนวนผู*ป`วยในจังหวัดลดลงแล*ว 
 2. ผอ.รพ.พุทธโสธร ฝากเสนอท่ีประชุมว?า ศูนย�เครื่องมือผู*พิการ ของจังหวัดเชิงเทรา ท่ีให* 

โรงพยาบาลพุทธโสธรเปXนศูนย�กลาง แต?ทางโรงพยาบาลไม?มีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ ดังนั้นจะขอ
รับผิดชอบเฉพาะเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

ประธาน กำหนดนัดประชุมปรึกษาหารือกันในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
 3. ผอ.รพ.พุทธโสธร ฝากเสนอท่ีประชุมว?า เห็นด*วยท่ีศูนย�ฉีดวัคซีน ท่ีห*างโรบินสัน จะหยุด

ให*บริการในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565  
ประธาน ขอดูสถานการณ�อีกครั้งว?า จะดำเนินการต?อ หรือหยุดให*บริการ หากได*ข*อสรุปแล*วจะแจ*งให*ทราบ

ต?อไป 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  

 
 



 ๑๒
6.1.2 ทพ.รัตนา 
 1. กลุ?มงานทันตสาธารณสุข Service Plan สาขาสุขภาพช?องปาก ได*จัดทำแบบสำรวจการ

พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ด*านทันตกรรมวิธีใหม? ขอความร?วมมือเจ*าหน*าท่ีทุกแห?งทำ
แบบสอบถามด*วย 

 2. การเตรียมความพร*อมในการเริ่มทำงานตามปกติ จะเปXนการทบทวนความรู*ให*แก?น*องๆ ดังนั้น
หากกลุ?มงานทันตฯ จัดอบรมก็จะขอความร?วมมือให*ทุกแห?งเข*าร?วมอบรมด*วย โดยจะจัดเปXน
การอบรมแบบออนไลน� ประมาณ 2 เดือน/ครั้ง และอาจจะมี Onsite ให*กับน*อง ท่ีบรรจุใหม?  
ท่ียังไม?มีเทคนิคหรือประสบการณ�ในการทำงาน ซ่ึงจะทำหนังสือแจ*งให*ทราบต?อไป   

 3. ผู*ตรวจราชการ มีชาเล*นท� ทำอย?างไรให*ฟtนไม?ผุ จะขอเจ*าหน*าท่ีต*นแบบฟtนไม?ผุ 1 รพ.สต.  
1 อำเภอ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.1.3 รองฯ สมบัติ 
 1. รพ.สต.หนองปลาซิว และรพ.สต.หนองขาหยั่ง ได*ดำเนินการก?อสร*างเสร็จเรียบร*อยแล*ว  

ฝากผู*บริหารของอำเภอท?าตะเกียบ ช?วยดูแลดำเนินการสนับสนุนท้ังบุคลากร และครุภัณฑ�
ต?างๆด*วย เพ่ือท่ีจะได*เปVดให*บริการประชาชนต?อไป  

นายบุญฤทธิ ์  รพ.สต.หนองปลาซิวนั้น ทางสสอ.ได*มีการวางแผนล?วงหน*าไว*แล*ว ด*านครุภัณฑ� ได*มีการ
แต?งต้ังคณะทำงาน โดยมีท?านนายอำเภอเปXนประธาน และมีนายก อบต. ผู*ใหญ?บ*าน กำนัน 
อสม. เข*ามามีส?วนร?วม ซ่ึงได*จัดประชุมปรึกษาหารือกันไปแล*ว โดยผู*นำก็จะมีการทอดผ*าป̀า
จัดหาครุภัณฑ� และยังได*รับการสนับสนุนจากท?าน ผอ.รพ.ท?าตะเกียบในบางส?วนด*วย ซ่ึง
คาดว?าในเดือนมิถุนายน 2565 จะสามารถเปVดให*บริการได* ส?วนด*านบุคลากร ก็ได*มี
วางแผนล?วงหน*าไว*แล*วเช?นกัน โดยได*จัดทำเรื่องการย*ายตำแหน?ง เรียบร*อยแล*ว จะมี
เจ*าหน*าท่ีจากสสอ.ท?าตะเกียบ ย*ายไปประจำท่ี รพ.สต.หนองปลาซิว จำนวน 3 คน ส?วน
พยาบาลได*รับการสนับสนุนจาก รพ.ท?าตะเกียบมาปฏิบัติงานประจำท่ี รพ.สต.หนองปลาซิว 
จำนวน 1 คน หากบุคลากรยังไม?เพียงพอ ท?าน ผอ.รพ.ท?าตะเกียบก็ยินดีท่ีจะให*จ*างลูกจ*าง
ชั่วคราวเพ่ิมได*        

 2. ฝากทุกหน?วยงานในสังกัด ท่ีใช* Facebook ในชื่อของหน?วยงานราชการให*ระมัดระวังในการ
สื่อสาร ข*อความ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องส?วนตัวลงใน Social media  

ประธาน ฝากผู*บริหารทุกแห?ง กำชับ เน*นย้ำ ในการสื่อสาร ลง Social media ให*แยกแยะเรื่องส?วนตัว และ
เรื่องราชการออกจากกัน  

 3. กระทรวงฯ มีการปรับหลักเกณฑ�วิธีการโอน ย*าย การเลื่อนระดับใหม? ตามแนวทางของ กพ. ซ่ึง
จะมีผลกระทบในป]นี้ ซ่ึงมีข*าราชการเกษียณตำแหน?งชำนาญการพิเศษข้ึนไป โดยปกติจะทำการ
คัดเลือกกันได*ล?วงหน*า 6เดือน แต?ในป]นี้ยังไม?สามารถดำเนินการใดๆได*เลย ต*องรอกระทรวง
แจ*งจัดสรรตำแหน?งเกษียณกลับมาก?อน ถึงจะดำเนินการได*ตามแนวทางใหม? 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  

 
 
 



 ๑๓
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1 ผอ.รพ.ราชสาสPน  
นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ป]งบประมาณ  2565 (ไตรมาส 2)  การแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก ดังนี้ 
 1. ร*อยละของผู*ป`วยนอกท้ังหมดท่ีได*รับการบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟW�นฟูสภาพ

ด*วยศาสตร�การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 2. มูลค?าการใช*ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
 3. ร*อยละของหน?วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย�แบบ 

บูรณาการ 
 4. ร*อยละการใช*ยาสมุนไพรทดแทน ระดับจังหวัด 
 ฝากผู*บริหารกำกับติดตามตัวชี้วัดนี้ด*วย รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2.2 ผอ.รพ.บางคล3า 
 ได*รับการประสานจากบริษัทไทยแอร�โรว จะให*วัคซีนโมเดอร�นา จำนวน 700 โดส โดยจะแบ?งฉีด

วัคซีน เปXน 2 วัน โดยมีเจ*าหน*าท่ีของโรงพยาบาลมาฉีดให* หากได*รับการประสานท่ีชัดเจนแล*ว 
จะแจ*งให*ทราบล?วงหน*าก?อน 1 สัปดาห� เพ่ือจะได*ประชาสัมพันธ�ให*ประชาชนมารับบริการท่ีศูนย�ฉีด
วัคซีนโรบินสัน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
6.3.1 สสอ.บ3านโพธิ์  
 1. ขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมค?าตอบแทนให*กับบุคลากรเปXน 2 เท?า 
 2. ประเด็นการมอบอำนาจในการอนุมัติ ท่ีบางเรื่องต*องผ?านนายอำเภอ เรียนให*ทราบว?า

สาธารณสุขอำเภอพยายามประสานอยู? แต?ก็มีบางอำเภอยังติดขัดอยู?บ*าง  
 3. แนวทางการปลูกกัญชาแบบเสรี มีประชาชนสนใจสอบถามมามากว?า ณ ปtจจุบันทำอะไร 

ได*แล*วบ*าง สามารถทำเปXนพืชเศรษฐกิจได*หรือยัง ยังติดข*อกฎหมายอะไรหรือไม?อย?างไร  
คุณลลิตา สำหรับแนวทางการปลูกกัญชา อยู?ในช?วงระหว?างปลดล็อค ถ*ามายื่นขอในช?วงนี้คือยังอยู?ในแนวทาง

เดิมยังผิดกฎหมายอยู? หลังเดือนมิถุนายน 2565 จะมีแนวทางท่ีชัดเจนข้ึน หากมีความก*าวหน*า
อย?างไร จะแจ*งให*ท่ีประชุมทราบต?อไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.๔ เรื่องจากกลุ:มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
6.4.1 กลุ:มงานพัฒนาระบบคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 สำนักงานตรวจเงินแผ?นดิน ได*เข*ามาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ

ค?าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ+าระวังป+องกันและ
ควบคุมโรคโควิดในชุมชน ท่ีจ?ายเพ่ิมเดือนละ 500 บาท ต้ังแต?เดือนมีนาคม 2563 เปXนต*นมา  
โดยทาง สตง.ได*ลงสุ?มประเมินต้ังแต?เดือน ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 ซ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เปXนจังหวัดแรกท่ี สตง.ลงตรวจสอบ ได*สุ?มตรวจสอบเม่ือวันท่ี 7 – 8 เมษายน และอาจจะมีการสุ?ม



 ๑๔
ตรวจอีก ขอให*แต?ละอำเภอเตรียมตัวรับการตรวจสอบด*วย ในการลงตรวจครั้งนี้ สุ?มท่ีตำบลหน*าเมือง 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และท่ี รพ.สต.บ*านคลอง 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซ่ึงจะดู
รายละเอียดคร?าวๆ ดังนี้  
1. แบบรายงาน อสม.1  
2. แบบสำรวจสถานการณ�โควิด 
3. สัมภาษณ� เจ*าหน*าท่ี และตัวแทน อสม. ว?ามีการดำเนินการอย?างไรบ*าง สอดคล*องกับหลักฐาน
หรือไม? 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.5 เรื่องจากผู3แทนผู3อำนวยการโรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไม?มี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล3อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม?มี- 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไม?มี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.40 น. 

 
ลงชื่อ                   

(นางสาวภาคินี อินรัตน�) 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

ผู*สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ                 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหน*ากลุ?มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
ผู*ตรวจรายงานการประชุม 

 


