
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน คร้ังที่ 8/๒๕๖4   
วันที่  27  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ หองประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
(ประชุมผานระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 

คณะกรรมการผูมาประชุม ณ หองประชุมพุทธโสธร  

คณะกรรมการผูรวมประชุมผานระบบ VDO  Conference 

1) นางสุนนัทา  ชนะวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 
2) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ดานบริการทางวิชาการ (รก.) 
3) นายสมบัติ  ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4) นางรัตนา  จันทร ทันตแพทยเช่ียวชาญ 
5) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
6) นายชาตรี นันทพานิช หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
7) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  
8) นายเจริญชัย นวพาณชิย หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ (แทน) 
9) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
10) นางลาวัณย อมรรัตน หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
11) นางสาวยุพิน  หงษวะชิน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตฯ   
12) นายพีระพล ตวนภูษา หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
13) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
14) นางสาวพรพิมล แนนหนา หัวหนากลุมกฎหมาย  
15) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
16) นายสมชาย หองทองคำ หัวหนากลุมงานสื่อสารองคกร   
17) นางรุงรตัน หองทองคำ หัวหนาสำนักงานเลขานุการฯ    

1) นายมณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ผูอำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3) นายกสิวัฒน  ศรปีระดิษฐ นายแพทยเช่ียวชาญ  ดานเวชกรรมปองกัน 
4) นางระพีพร  อารีย รองผูอำนวยการฝายการแพทย รพ.พุทธโสธร 
5) นางสาวสราพร มัทยาท รองผูอำนวยการดานพัฒนาระบบบริการ และสนับสนุนบริการ  
  รพ.พุทธโสธร 
6) นางรุจิรัตน  ปุณยลิขิต รองผูอำนวยการดานบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
7) นายดิเรก ภาคกุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางคลา 
8) นายสรลักษณ   มิ่งไทยสงค ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 
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ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมพุทธโสธร   
1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเช่ียวชาญ 
๒) นายอาณัติ ประดิษแจง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3) นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4) นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
5) นายเมธี  เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
6) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
7) นางสาวนัทธมน นักเสียง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัตกิาร 
8) นางสาวภาคินี  อินรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 

9) นายสุธน  คุณรกัษา ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
10) นายดิเรก ภาคกุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลบางคลา 
  รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลบานโพธ์ิ 
11) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผูอำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
12) นายอนุชา  อาภาสวัสดิ์ ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชสาสน 
13) นายสันติ สัมฤทธ์ิมโนพร ผูอำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
14) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผูอำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
15) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผูอำนวยการโรงพยาบาลทาตะเกียบ 
16) นางสาววิพัชรินทร   ทรงเดชาพิพัฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
17) นายสมเจตน   สถิตสมิทธ์ิ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
18) นายศักดิ์ชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคลา 
19) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
20) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอบางปะกง 
21) นายมานิตย   ชุมชูจันทร สาธารณสุขอำเภอบานโพธิ์ 
22) นายเทอดศกัด์ิ แพทยประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม 
23) นายสุทัศน   เสียงไพโรจน สาธารณสุขอำเภอราชสาสน   
24) นายมนตรี   สมบูรณทรัพย สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (รก.) 
๒5) นางสาวจันทร  ศรีสุรกัษ สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
๒6) นายบุญฤทธ์ิ เฮงไล สาธารณสุขอำเภอทาตะเกียบ  (รก.) 
๒7) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน 
28) นางลลิตา พรพนาวัลย หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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กำหนดการประชุม  
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  นางสุนันทา ชนะวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 
เปนประธานในการประชุม     
 

ระเบียบวาระที ่๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     เร่ืองจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ รองสมบัติ เขารวมประชุม แทน นพ.สสจ. 
 1. ผูวาราชการจังหวัด เนนใหฉีดวัคซีนในกลุม 608 ใหได 70% ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

กำหนด ในจังหวัดสีแดงเขม ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลงานฉีดวัคซีนอยูในอันดับ 3 ของประเทศ
ในกลุม 13 จังหวัดสีแดงเขม  

 2. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูลำดับท่ี 70 ของประเทศ  
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเนนย้ำไมอยากใหอยูลำดับทายๆ ขอใหทุกสวนราชการเรงเบิกจาย
งบประมาณ ใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

 3. จังหวัดไดทำแผนพัฒนาจังหวัด ป 2566-2570 ใหทุกสวนราชการที่เก่ียวของไปบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัดใหสอดรับกับพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจะมีการช้ีแจงกับสวน
ราชการที่เก่ียวของใหรับทราบแผนนี้ ตอไป   

 4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย แจงวา  
- ผูพิการท่ีติดเช้ือ หรือ เจ็บปวยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จะไดรับเงิน
โอนเขาบัญชีคนละ 3,000 บาท/ครั้ง ที่ปวย ใหประชาสัมพันธใหผูพิการทราบโดยท่ัวกัน 
- ที่ผูพิการ อยู CI หรือโรงพยาบาลสนาม มีงบสนับสนุนในสวนของคาอาหาร ให ม้ือละ 50 
บาท 3 มื้อ/วัน แตในสวนน้ี ผูวาราชการจังหวัดใหเบิกกับ สปสช. ไมตองเบิกกับ พม. 
- ผูสูงอายุที่ยากจน ไมมีท่ีอยูอาศัย ใหญาติหรือตัวผูสูงอายุ ไปขอรับการสรางบานไดที่ พม. ซึ่งมี
งบสนับสนุน 

นายพิเชษฐ ช้ีแจงคาใชจายการใหบริการผูปวยสำหรับ HI/CI (เริ่ม 1 กันยายน 2564) ดังนี้ 
 1. ถา รพ.เบิกคาดูแลสำหรับคาติดตามประเมินอาการ ใหคำปรึกษา จายแบบเหมาจายในอัตรา 

600 บาทตอวัน (ไมเบิกคาอาหาร 400 บาท) เชน ไดรับการสนับสนุนอาหารจากทองถ่ิน ฯลฯ 
 2. ถา รพ.เบิกคาดูแลสำหรับคาติดตามประเมินอาการ ใหคำปรึกษา รวมคาอาหาร 3 ม้ือ จายแบบ

เหมาจายในอัตรา 1,000 บาทตอวัน ไมเกิน 14 วัน สามารถดำเนินการได 2 วิธี คือ 
 2.1 รพ.โอนสิทธิเบิกคาอาหาร 400 บาท ใหผูคาท่ีทำความตกลงใหจัดอาหาร  
โดยทำสัญญาแลวใหโรงพยาบาลทำหนังสือแจงไปยัง สปสช.ใหโอนเงิน 400 บาท ใหกับผูคา
โดยตรง (รพ.ตองรับผดิชอบรวบรวมเอกสารสัญญาและหลักฐานการเบิกจายให สปสช.)                                                                              
 2.2 รพ.ดำเนินการเองทั้งหมด รพ.จะไปจางใครทำอาหาร ก็เขาระบบจัดซื้อจัดจาง 
แลว รพ.ตามจายใหผูคากันเอง (เหมือนเดิม) หากมีขอสงสัยติดตอกลุมงานประกันสุขภาพ สสจ.
ฉะเชิงเทรา 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
คร้ังท่ี 7  เม่ือวันท่ี  3 สิงหาคม ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 8 หนา  รายละเอียดตามไฟลท่ีนำเสนอในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม รบัรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
 ไมมี 
  
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไมทำเวชปฏิบัติสวนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุมงานบริหารทั่วไป 
       - แพทย  ทนัตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงนิเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย  

ทันตแพทยและเภสัชกร ตั้งแต ๑ กันยายน 2564 จำนวน 4 ราย  ดังนี้   
1. นางสาวศิริพร  นวลศรี  ตำแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
2. นายวิชยานนท  แกววิจิตร ตำแหนง เภสัชกร  รพ.พุทธโสธร 
3. นางสาวณัฐฐา  พิสุทธิ์ศิริ ตำแหนง นายแพทยชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
4. นายชนก  เนรัญชร  ตำแหนง นายแทพยชำนาญการ รพ.พนมสารคาม 
 - แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย  
ทันตแพทยและ เภสัชกร ตั้งแต ๑ ตุลาคม 2564 จำนวน  2   ราย  ดังนี้   
1.  นางจินตนา  สุนทรวิวัฒน ตำแหนง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  รพ.พุทธโสธร 
2.  นายเกรียงศักดิ์  ทองชัยประสิทธิ์ ตำแหนง นายแพทยเช่ียวชาญ รพ.พุทธโสธร 
 - แพทย  ทันตแพทย และเภสัชกร แจงความประสงคขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
แพทย  ทันตแพทยและเภสัชกร ตั้งแต 1 สิงหาคม  ๒๕64 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวธารณนัท กลิ่นศรีสุข ตำแหนง นายแพทยชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน สิงหาคม 2564    โดย กลุมงานควบคุมโรคติดตอ     
 รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแตวันที่ 1 มกราคม – 25 สิงหาคม 2564  

จากบัตรรายงานผูปวย(รง.506) จำนวนบัตรทั้งสิ้น 7,337 ฉบบั รายงานทันเวลาจำนวน 7,337 ฉบับ  
คิดเปนรอยละ 100 โดยจำแนกตามศูนยระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในที่ประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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 อัตราปวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2564 

  
 รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในที่ประชมุ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
 สถานการณโรคไขเลือดออก   
          นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผูปวย

โรคไขเลือดออกสะสมจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย คิดเปนอัตราปวยเทากับ 2.78 ตอแสนประชากร 
(ลำดับที่ 6 ของเขต ลำดับที่ 59 ของประเทศ, ขอมูลจากสำนักระบาดฯ มีผูปวยไขเลือดออกทั้งหมด 
5,985 ราย อัตราปวย 9.00 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย อัตราปวยตายเทากับ รอยละ 
0.10) มีกลุมอายุที่พบสูงสุดคือ กลุมอายุ 55-64 ป อัตราปวยเทากับ 5.32 ตอแสนประชากร 
รองลงมาคือกลุมอายุ 5-9 ป และ 35-44 ป เทากับ 4.7 และ 4.42 ตอแสนประชากร ตามลำดับ 
อาชีพท่ีมจีำนวนผูปวยสูงสุดคอืรับจาง เทากับ 10 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และในปกครอง เทากับ 
5 ราย และ 2 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
 สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณในประเทศไทย นับตั้งแต 1 เมษายน 2564 – 26 สิงหาคม 2564 ยอดผูปวยสะสม 

1,092,006 ราย ผูติดเชื้อเพิ่มวันนี้  18,501 ราย เสียชี วิต 229 ราย สำหรับสถานการณ   
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ (27 ส.ค.2564) จำนวน 323 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.2 รายงานสถานะ การเบิกจายเงินงบประมาณ งบรายจายประจำ ปงบประมาณ 2564 ณ เดือนสิงหาคม 
2564 โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 รับงบประมาณ 115,631,831.80 บาท เบิกจาย 79,574,545.89 บาท คิดเปน 68.82 % 

คงเหลือ 36,057,285.91 บาท ฝากผูบริหารทุกแหง เรงรัดติดตามการเบิกจายดวย รายละเอียด
ตามไฟลท่ีนำเสนอในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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๕.๓  สถานการณการเงินการคลัง ณ เดือนกรกฎาคม 2564 โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

  
 สรุปสถานการณการเงิน รพ.ที่ประสบภาวะวิกฤต 

-รพ.สนามชัยเขต วิกฤต ระดับ 2 ตอเนื่องจากเดือนกอน Current Ratio 1.42 เทา พบวาตกเกณฑ 
(เกณฑ 1.5 เทา) เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลง 3.1 ลานบาท โดยมีรายจายมากกวา
รายรับอยู 3.41 ลานบาท ซึ่ง Cash Ratio ในเดือนนี้เทากับ 0.55 เทา พบวาตกเกณฑ (เกณฑ 0.80 
เทา) อีกดวย  
- รพ.ราชสาสน วิกฤต ระดับ 2 (เดิมวิกฤต ระดับ 1) Current Ratio 1.19 เทา พบวาตกเกณฑ 
(เกณฑ 1.5 เทา) เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 1.3 ลานบาท โดยมีรายจายมากกวารายรับ
ประมาณ 1.3 ลานบาท ซึ่ง Cash Ratio ในเดือนนี้เทากับ 0.68 เทา พบวาตกเกณฑ (เกณฑ 0.80 
เทา) อีกดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
5.4 ข อมู ลการชำระค า รักษ าพ ยาบาล  ผู ป วยนอก ในจั งหวั ด ฉะ เชิ ง เท รา  ป งบป ระมาณ  2563 
โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

      
 คารักษาพยาบาลคางชำระ ป2563 (เพิ่มเติม) ขอมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564   

รวม 17,820,350.75 บาท ขอให รพช.ที่ยังคางชำระ ดำเนินการชำระคารักษาพยาบาล 
ใหกับโรงพยาบาลพุทธโสธรดวย รายละเอียดตามไฟลที่นำเสนอในที่ประชุม 

มติท่ีประชุม  รบัทราบ  
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5.5 งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (คาเส่ือม)โดย กลุมงานประกันสุขภาพ 

  
 ในระดับเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เบิกจายได 78.1% เปนลำดับที่ 2 รองจากจังหวัดปราจีนบุร ีสำหรับ

ในจังหวัด มีโรงพยาบาลบานโพธ์ิ และคลองเข่ือน ที่เบิกจายแลว 100% และมีโรงพยาบาลบางปะกง  
ที่ยอดการเบิกจายยังนอยอยู ซึ่งเบิกจายไดเพียง 6.67% ขอใหเรงรัดติดตามดวย รพ.สต.ในเขต
อำเภอที่มีการเบิกจายเงินแลว 100% มีอำเภอทาตะเกียบ บางคลา บางน้ำเปรี้ยว บางปะกง  
บานโพธ์ิ พนมสารคาม แปลงยาว ราชสาสน และคลองเข่ือน สวนที่อ่ืนๆที่ยังเบิกจายไมแลวเสรจ็  
ฝากผูบริหาร เรงรัดติดตามเบิกจายใหเรียบรอยดวย รายละเอียดตามไฟลท่ีนำเสนอในที่ประชุม  

มติท่ีประชุม  รบัทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
๖.๑.๑  รองฯ สมบัติ    
 1. การเบิกจาย งบเสี่ยงภัย ในงวดเดือน เมษายน - มิถุนายน มียอดเงินเหลือประมาณ 2 แสนกวา

บาท หากหนวยงานใดตองการเบิกเงินงวดนี้ ที่มีเอกสารคางเบิกอยูใหรีบแจง สวนหนวยงานไหน
ท่ีเอกสารเรียบรอย ผานการอนุมัติ งานการเงินทยอยโอนเงินใหแลว โดยภาพรวม ยอดการ
เบิกจายอยูที่ 23%  

 2. ขอใหโรงพยาบาลสนามชัยเขต และคลองเข่ือน สงประมาณการงบเสี่ยงภัย ในเดือน กรกฎาคม 
- กันยายน 2564 ภายในวันนี้ โดยติดตอที่คุณไพบูลย กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

 3. การติดตามงบลงทุน ป 2564 ยังลาชา ซึ่งสิ่งกอสราง เบิกไดเพียง 21% ฝากผูบริหารทุกแหง
เรงรัดตดิตาม  สวนงบโควิด ภาพรวมเหลือครุภัณฑ คาดวาจะสงมอบไดทันภายในเดือน
กันยายน  

 4. งบลงทุนป 2565 ผูตรวจราชการ เนนย้ำใหเปนไปตามแผน หากแหงไหนไมเปนไปตามแผน  
ขอใหช้ีแจงดวย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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6.1.2 รองฯ ชาญเลขา 
 การติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( ITA)  

เนื่องจาก ระบบจะปด ในวันที่ 2 กันยายน 2564 นี้ ขอฝากเนนย้ำในบางหนวยงานที่ยังไมได
ดำเนินการนำขอมูลเขาระบบ ใหรีบดำเนินการใหแลวเสร็จดวย  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
 -ไมมี- 
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
๖.3.๑  สสอ.สนามชัยเขต 
 เรื่องใหสำรวจการตรวจ ATK ใน รพ.สต. และทำแผนตรวจเชิงรุก สอบถามวา ใหเบิกอุปกรณไดจาก  

ที่ไหน 
รองฯชาญเลขา ใหโรงพยาบาลแมขาย สนบัสนุน ชุดตรวจ ATK พรอมชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคล แก รพ.สต. 

 ใหเพียงพอ   
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.๔ เรื่องจากกลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
๖.4.๑  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 คาปวยการ อสม. จะเร่ิมจายคาปวยการใหกับ อสม. ที่จะจัดทำคำสั่งใหม ในเดือนตุลาคม ซึ่งขณะมี 

อสม.ท่ีรอรับคาปวยการอยู 92 ราย และทุกอำเภอสงขอมูล อสม.ที่เสียชีวิต/ลาออก ภายในวันท่ี 20 
กันยายน 2564 เพ่ือจะไดจัดทำคำสั่งใหทัน ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564   

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.5 เรื่องจากผูแทนผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไมมี- 
  
6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไมมี- 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไมมี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑5.1๐ น. 

 
ลงช่ือ                  ภาคินี อินรัตน 

(นางสาวภาคินี อินรัตน) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูสรุปรายงานการประชุม 

ลงช่ือ               ชาตรี นันทพานิช 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


