
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งท่ี 10/๒๕๖4   
วันท่ี  28  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห.องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผ5านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
คณะกรรมการผู.มาประชุม ณ ห.องประชุมพุทธโสธร  

คณะกรรมการผู.ร5วมประชุมผ5านระบบ VDO  Conference 

1) นายมณเฑียร คณาสวัสด์ิ นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางสุนันทา  ชนะวรรณ� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด%านส&งเสริมพัฒนา 
3) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด%านบริการทางวิชาการ (รก.) 
4) นายสมบัติ  ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย�เชี่ยวชาญ 
6) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
7) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
8) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหน%ากลุ&มงานบริหารท่ัวไป 
9) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน%ากลุ&มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
10) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท� หัวหน%ากลุ&มงานประกันสุขภาพ  
11) นายสุพจน� กังใจ หัวหน%ากลุ&มงานควบคุมโรคติดต&อ  
12) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน%ากลุ&มงานส&งเสริมสุขภาพ 
13) นางลาวัณย� อมรรัตน� หัวหน%ากลุ&มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
14) นางลลิตา พรพนาวัลย� หัวหน%ากลุ&มงานคุ%มครองผู%บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
15) นายพีระพล ต&วนภูษา หัวหน%ากลุ&มงานอนามัยสิ่งแวดล%อมและอาชีวอนามัย 
16) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน%ากลุ&มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
17) นางสาวพรพิมล แน&นหนา หัวหน%ากลุ&มกฎหมาย  
18) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน%ากลุ&มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
19) นายสมชาย ห%องทองคำ หัวหน%ากลุ&มงานสื่อสารองค�กร   
20) นางรุ&งรัตน� ห%องทองคำ หัวหน%าสำนักงานเลขานุการฯ    
21) นางสาวกำไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา (แทน) 

1) นางนาตยา มิลส� ผู%อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2) นายกสิวัฒน�  ศรีประดิษฐ� นายแพทย�เชี่ยวชาญ  ด%านเวชกรรมปHองกัน 
3) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู%อำนวยการภารกิจด%านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
  รพ.พุทธโสธร 
4) นางรุจิรัตน�  ปุณยลิขิต รองผู%อำนวยการด%านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
   



 ๒

 
ผู.เข.าร5วมประชุม ณ ห.องประชุมพุทธโสธร   

1) นางสมจิตร  ทองสุขดี เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2) นายอาณัติ ประดิษแจ%ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

3) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 
4) นางสาวภาคินี  อินรัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

5) นายมานิตย� บำรุงยา รองผู%อำนวยการภารกิจด%านพัฒนาระบบบริการ 
  และสนับสนุนบริการด%านสุขภาพ รพ.พุทธโสธร 
6) นายดิเรก ภาคกุล ผู%อำนวยการโรงพยาบาลบางคล%า 

7) นายสรลักษณ�   ม่ิงไทยสงค� ผู%อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

8) นายสุธน  คุณรักษา ผู%อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
9) นายดิเรก ภาคกุล ผู%อำนวยการโรงพยาบาลบางคล%า 
  รักษาการในตำแหน&งผู%อำนวยการโรงพยาบาลบ%านโพธิ์ 
10) นางอุไร  ศิลปกิจโกศล ผู%อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

11) นายอนุชา  อาภาสวัสด์ิ ผู%อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส�น 
12) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู%อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
13) นางสาวทิพวรรณ   ไชยประการ ผู%อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
14) นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม ผู%อำนวยการโรงพยาบาลท&าตะเกียบ 
15) นางสาววิพัชรินทร�   ทรงเดชาพิพัฒน� ผู%อำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
16) นายสมเจตน� สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
17) นายศักด์ิชัย  วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคล%า 
18) นายกฤษดา   พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
19) นางสาวบุษกร รำไพยะกุล สาธารณสุขอำเภอบางปะกง (รก.) 
20) นายมานิตย�   ชุ&มชูจันทร� สาธารณสุขอำเภอบ%านโพธิ์ 
21) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม (รก.) 
22) นายสุทัศน�   เสียงไพโรจน� สาธารณสุขอำเภอราชสาส�น   
23) นายมนตรี   สมบูรณ�ทรัพย� สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (รก.) 
๒4) นางสาวจันทร  ศรีสุรักษ� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
25) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล% สาธารณสุขอำเภอท&าตะเกียบ (รก.) 
๒6) นางศิริพร  สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเข่ือน 
27) นางสาวยุพิน  หงษ�วะชิน หัวหน%ากลุ&มงานควบคุมโรคไม&ติดต&อ สุขภาพจิตฯ   
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กำหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.15 น.  นายแพทยQมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทยQสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปTนประธานในการประชุม     
 

วาระก5อนการประชุม มอบโล5เกียรติคุณงานส5งเสริมสุขภาพกลุ5มผู.สูงอายุดีเด5นระดับจังหวัด 
 มอบโล&เกียรติคุณงานส&งเสริมสุขภาพกลุ&มผู%สูงอายุ ดีเด&นระดับจังหวัด ปO 2564  
 1. ชมรมผู%สูงอายุ ดีเด&น สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
 2. ผู%สูงอายุต%นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด&น สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
 3. นวัตกรรมด%านการส&งเสริมดูแลสุขภาพผู%สูงอายุ ดีเด&น สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
 1. กล&าวยินดีต%อนรับ ผู%อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พญ.นาตยา มิลล� 
 2. สถานการณ�โควิด ในประเทศ มีแนวโน%มดีข้ึนอย&างต&อเนื่อง และในจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอดผู%ปQวย

โควิดต่ำกว&า 100 ราย มา 2 สัปดาห� คาดว&าสถานการณ�จะดีข้ึนเรื่อยๆ แต&ก็ไม&ควรประมาท 
และควรปฏิบัติตามแนวทางมาตรการต&างๆ ด%วย   

 3. ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 จะเริ่มมีการเปSดภาคเรียน ซ่ึงในโรงเรียนมีมาตรการในการเตรียม
เปSดภาคเรียนซ่ึงปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

 4. วัคซีนไฟเซอร� ท่ีระดมฉีดให%เด็กนักเรียน ภาพรวมประมาณ 43,000 ราย ฉีดไปประมาณ 
33,000 ราย คิดเปVน 70% ขอให%พ้ืนท่ีเร&งฉีดให%เปVนไปตามแผน และให%แต&ละพ้ืนท่ีส&งข%อมูล 
ให%จังหวัดด%วย 

 5. ให%แต&ละโรงพยาบาลดำเนินการ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค�กร (COVID-Free Setting) 
เพราะเปVนข%อสั่งการของท&านปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 9  เม่ือวันท่ี  29 กันยายน ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 8 หน%า  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม&มีการแก%ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล.ว 
 ไม&มี 
  

 
 
 
 
 
 



 ๔

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทยQ ทันตแพทยQ และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม5ทำเวชปฏิบัติส5วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ5มงานบริหารท่ัวไป 
       - แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ%งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� ทันต

แพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต& ๑ พฤศจิกายน 2564 จำนวน  5   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวมารีนา  มูลทรัพย� ตำแหน&ง เภสัชกรชำนาญการ รพ.บางน้ำเปรี้ยว 
2.  นางสาวพริม  ไม%งาม  ตำแหน&ง ทันตแพทย�ชำนาญการ รพ.บางคล%า 
3.  นายภูริ  วิจัยธรรมฤทธิ ์ ตำแหน&ง นายแพทย�ปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
4.  นายพีรณัฏฐ�  จันทรางกูร ตำแหน&ง นายแพทย�ปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
5.  นางสาวปฐมาพร  พรหมงาม ตำแหน&ง เภสัชกร  รพ.แปลงยาว 
 - แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ%งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� ทันต
แพทย�และเภสัชกร ต้ังแต& ๑ ธันวาคม 2564 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1. นางรุจิรัตน�  ปุณยลิขิต  ตำแหน&ง นายแพทย�ระดับเชี่ยวชาญ รพ.พุทธโสธร  
 - แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ%งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
แพทย�  ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแต& ๑ พฤศจิกายน  ๒๕64 จำนวน  4   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวระพีพรรณ ทิมสุวรรณ ตำแหน&ง นายแพทย�ชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
2.  นางสาวภัทรา  ธีระตระกูล ตำแหน&ง นายแพทย�ชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
3.  นางสาวยลดา  พรหมนารถ ตำแหน&ง นายแพทย�ชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
4.  นางสาวพินทุสร  ถนอมสุข ตำแหน&ง ทันตแพทย�ปฏิบัติการ รพ.บางปะกง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝ̂าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน ตุลาคม 2564  โดย กลุ5มงานควบคุมโรคติดต5อ     
 รายงานการเฝHาระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแต&วนัท่ี 1 มกราคม – 26 ตุลาคม 2564  

จากบัตรรายงานผู%ปQวย(รง.506) จำนวนบัตรท้ังสิ้น 8,811 ฉบับ รายงานทันเวลาจำนวน 8,811 ฉบับ  
คิดเปVนร%อยละ 100 โดยจำแนกตามศูนย�ระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  

 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  



 ๕

 อัตราปQวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปQวยเขตสุขภาพท่ี 6 และ อัตราปQวย
ประเทศ ต้ังแต&วันท่ี 1 สิงหาคม – 26 ตุลาคม 2564 

  
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.2 รายงานสถานการณQโรค Hot Issue โดย กลุ5มงานควบคุมโรคติดต5อ     
 1) สถานการณQโรค ไข.เลือดออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  นับต้ังแต&วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 26ตุลาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู%ปQวยโรค

ไข%เลือดออกสะสมจำนวนท้ังสิ้น 21 ราย คิดเปVนอัตราปQวยเท&ากับ 2.92 ต&อแสนประชากร (ลำดับ    
ท่ี 6 ของเขต ลำดับท่ี 62 ของประเทศ, ข%อมูลจากสำนักระบาดฯมี ผู%ปQวยไข%เลือดออกท้ังหมด 
7,960 ราย อัตราปQวย 11.97 ต&อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย อัตราปQวยตายเท&ากับ ร%อยละ 
0.08) มีกลุ&มอายุท่ี พบสูงสุดคือ กลุ&มอายุ 5-9 ปO อัตราปQวยเท&ากับ 7.04 ต&อแสนประชากร 
รองลงมาคือกลุ&มอายุ 55-64 ปO และ 35-44 ปO เท&ากับ 5.32 และ 4.42 ต&อแสนประชากร 
ตามลำดับ อาชีพ   ท่ีมีจำนวนผู%ปQวยสูงสุดคือรับจ%าง เท&ากับ 10 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และใน
ปกครอง เท&ากับ 5 ราย และ 3 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
 2) สถานการณQโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ�ในประเทศไทย นับต้ังแต& 1 เมษายน 2564 – 28 ตุลาคม 2564 ยอดผู%ปQวยสะสม 

1,739,397 ราย ผู% ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้  9,658 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 84 ราย สำหรับสถานการณ�          
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอดผู%ปQวยสะสม 35,179 ราย ผู%ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ (28 ตุลาคม 2564) 
จำนวน 110 ราย เสียชีวิต 3 ราย รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.3 ติดตามและรายงานความก.าวหน.าของการดำเนินงานด.านส5งเสริมสุขภาพ โดย กลุ5มงานส5งเสริมสุขภาพ 

  
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม ฝากผู%บริหารควบคุมกำกับติดตามตัวชี้วัดท้ังหมดนี้ด%วย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.4 ติดตามและรายงานความก.าวหน.าของการดำเนินงานด.าน Service Plan โดย กลุ5มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 

  
 สำหรับแผนขับเคลื่อน SERVICE PLAN ปOงบประมาณ ปO 2565 ก็จะมีการ ทบทวนคำสั่ง

คณะกรรมการ SP , ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน ปO 2564 และ
แผนดำเนินงาน ปO 2565 , ประชุมคณะทำงาน SP (แต&ละสาขา 23 สาขา) , ประชุมคัดเลือกผลงาน
วิชาการ SP และ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ สรุปผลการดำเนินงาน SP  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.5 ติดตามและรายงานความก.าวหน.าของการดำเนินงานด.าน HR โดย กลุ5มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ไม&มี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
5.6 ติดตามและรายงานความก.าวหน.าของงบประมาณ งบดำเนินงาน Non-UC โดย กลุ5มงานพัฒนา
ยุทธศาสตรQสาธารณสุข 

  
 งบประมาณ งบดำเนินงาน พตส. และค&าตอบแทน ได%รับการจัดสรรมาแล%ว ได%ประสานกลุ&มงานท่ี

เก่ียวข%องให%ทำการเบิกจ&ายแล%ว  

  
 สรุปผลการเบิกจ&ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปOงบประมาณ 2564 

รับจัดสรร จำนวน 75,476,812.87 บาท เบิกจ&าย จำนวน 75,448,344.49 บาท  
คิดเปVนร%อยละ 99.96% คงเหลือ จำนวน 28,468.38 บาท คิดเปVนร%อยละ 0.04% รายละเอียด
ตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.7   ติดตามและรายงานความก.าวหน.าของงบประมาณ งบลงทุน โดย รองสมบัติ ท่ังทอง 
 สรุปข%อมูลติดตามงบลงทุน รายการสิ่งก&อสร%าง และรายการครุภัณฑ� สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
     -งบประมาณรายจ&ายประจำปOงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครุภัณฑ�และสิ่งก&อสร%าง งบลงทุน 2565 จำนวน 12 รายการ วงเงิน 15,271,400 บาท ได%ผู%รับ
จ%างและลงนามสัญญา เกือบท้ังหมดแล%ว สำหรับรายการครุภัณฑ�ท่ีได%ผู%รับจ%างและลงนามแล%ว ฝาก
ผู%บริหารให%ช&วยเร&งรัดส&งของและเบิกจ&ายเงินด%วย 
     -งบประมาณรายจ&ายประจำปOงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สิ่งก&อสร%าง 9 รายการ ฝากผู%เก่ียวข%องเร&งรัดการเบิกจ&ายหลังเสร็จงวดงาน  
     -งบประมาณรายจ&ายเงินกู%เพ่ือแก%ไขปtญหา เยียวยา และฟuvนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได%รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
สิ่งก&อสร%าง 3 รายการ และครุภัณฑ� 5 รายการ จะต%องเบิกจ&ายให%เสร็จสิ้น ภายในเดือนธันวาคม 
2564 นี้ ฝากผู%ท่ีเก่ียวข%องเร&งรัดตามด%วย รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
๕.8  รายงานสถานการณQการเงินการคลังของหน5วยบริการ ประจำเดือนกันยายน โดย กลุ5มงานประกันสุขภาพ 

  
 สรุปสถานการณ�การเงิน รพ.ท่ีประสบภาวะวิกฤต 

- รพ.ราชสาส�น วิกฤต ระดับ 2 (เดิมระดับ 1) Current Ratio 1.44 เท&า (เกณฑ� 1.5 เท&า)  
Cash Ratio 0.53 เท&า (เกณฑ� 0.80 เท&า) ตกเกณฑ� 2 ดัชนี พบว&า Current Ratio ตกเกณฑ� 
เพียงเล็กน%อย Cash Ratio ตกเกณฑ� เนื่องจากรายจ&ายมากกว&ารายรับ ประมาณ 2.27 ล%านบาท  
-รพ.สนามชัยเขต วิกฤต ระดับ 1 (เดิมระดับ 1) Current Ratio 0.50 เท&า พบว&าตกเกณฑ�เพียงดัชนี
เดียว (เกณฑ� 0.08 เท&า) เนื่องจากรายจ&ายมากกว&ารายรับ ประมาณ 5.48 ล%านบาท  
- รพ.แปลงยาว วิกฤต ระดับ 1 (เดิมระดับ 1) Current Ratio 0.67 เท&า ตกเกณฑ�เล็กน%อย 
เนื่องจากรายจ&ายมากกว&ารายรับ ประมาณ 1.53 ล%านบาท 
- รพ.บางน้ำเปรี้ยว วิกฤต ระดับ 1 (เดิมระดับ 0) Cash Ratio 0.62 เท&า เนื่องจากรายจ&ายมากกว&า
รายรับ ประมาณ 5.67 ล%านบาท 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
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5.9 การจัดสรรงบเหมาจ5ายรายหัว (ค5าบริการทางการแพทยQ) ปlงบประมาณ 2565 โดย กลุ5มงานประกันสุขภาพ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได%รับการจัดสรรมาท้ังหมด จำนวน 600,991,753.48 บาท โดยแบ&งจัดสรรให%

แต&ละแห&ง ตามตารางด%านล&าง รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

  
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทยQสาธารณสุขจังหวัด 
6.1.2 รองฯ สมบัติ 
 การจัดงานนมัสการหลวงพ&อโสธร ระหว&างวันท่ี 12 – 21 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงแบ&งเปVน  

2 ส&วน คือ งานท่ีวัดจัด วันท่ี 16 – 20 พฤศจิกายน 2564 ส&วนจังหวัดจัด วันท่ี 12 – 21 
พฤศจิกายน 2564 โดยวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 จะมีการบวงสรวง ในช&วงเช%า และขบวน
พาเหรด ในช&วงเย็น สำหรับในส&วนของสาธารณสุข ก็รับในส&วนการคัดกรองคนเข%างาน ประจำ 3 
ประตู ซ่ึงจะมีการประชุมชี้แจงกันอีกครั้ง และจะแจ%งให%ทราบต&อไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1 ผอ. รพ.พุทธโสธร 
 ในกรณีท่ีจำนวนผู%ปQวยของโรงพยาบาลสนามใต%ร&มพระบารมี มีจำนวนผู%ปQวยคงเหลือจำนวน 10% 

นั้น โรงพยาบาลพุทธโสธร จะขอจัดการรับผู%ปQวยมาไว%ท่ีโรงพยาบาลเอง หากเกินศักยภาพของ
โรงพยาบาลพุทธโสธร จะขอส&งผู%ปQวยไปโรงพยาบาลสนามราชภัฎฯ บางคล%า หรือ Hospitel แต&ใน
กรณีท่ีโรงพยาบาลสนามราชภัฎฯ บางคล%า หรือ Hospitel มีอัตราครองเตียงท่ีเกิน 80-90% ข้ึนไป  
ทางโรงพยาบาลพุทธโสธรก็จะทำการเปSดโรงพยาบาลสนามใต%ร&วมพระบารมีข้ึน ภายใน 24-48 
ชั่วโมง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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6.2.2 ผอ. รพ.บางคล.า 
 1. เด็กติดกระท&อมกันเยอะมาก จะมีวิธีแก%ไขปtญหานี้ได%อย&างไร 
ประธาน ให%กลุ&มงานควบคุมโรคไม&ติดต&อสุขภาพจิตและยาเสพติด ประสานกับฝQายความม่ันคงของจังหวัด  

ว&าจะมีมาตรการปHองกัน แก%ไขปtญหานี้อย&างไรบ%าง 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 2. การกระจายอำนาจ รพ.สต.สู&ท%องถ่ิน 
รองสมบัติ การกระจายอำนาจ เท&าท่ีทราบจากท%องถ่ินคือ ให% อบจ. ท่ีพร%อมจะรับ แจ%งไปยังท%องถ่ินจังหวัด 

หลังจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการมาประเมิน ถ%าผ&านเกณฑ�ประเมินก็จะรับถ&ายโอน และตอนนี้ท้ัง
ประเทศมี อบจ. 42 แห&งท่ีพร%อมรับ ในส&วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังไม&พร%อมรับ หากมีความ
คืบหน%าอย&างไรจะแจ%งให%ทราบต&อไป  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
6.3.1 สสอ. บ.านโพธิ์ 
 แนวทางการใช%จ&ายงบประมาณ ปO 2565 ของกระทรวงฯ ท่ีจัดสรรงบประมาณให%กับ สสอ.เปVน

ภารกิจพ้ืนฐาน โดยจัดสรรให% อำเภอละ 50,000 บาท นั้น ขอปรึกษาหารือ ให% สสจ.ช&วยสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมให%กับ สสอ.ด%วย  

ประธาน จะจัดสรรเพ่ิมเติมให%ตามขนาดของ สสอ. โดยจัดสรรผ&านโรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.๔ เรื่องจากกลุ5มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
๖.4.๑  กลุ5มงานประกันสุขภาพ 
 สป.สช.เขต 6 ระยอง เชิญเข%าร&วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห&งชาติ ประจำปOงบประมาณ 2565 ซ่ึงจะมีการจัดประชุมข้ึนในวันท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2564 
โดยจัดประชุมผ&าน Video Conference ระบบ Zoom Meeting ขอให%ผู%อำนวยการโรงพยาบาล 
ทุกแห&ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห&ง เข%าร&วมประชุมด%วย  

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.5 เรื่องจากผู.แทนผู.อำนวยการโรงพยาบาลส5งเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไม&มี- 
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6.6 เรื่องจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล.อม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 -ไม&มี- 
  
6.7 เรื่องจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 -ไม&มี- 
  
เลิกประชุมเวลา ๑5.2๐ น. 

 
ลงชื่อ                  ภาคินี อินรัตน� 

(นางสาวภาคินี อินรัตน�) 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 

ผู%สรุปรายงานการประชุม 

ลงชื่อ               ชาตรี นันทพานิช 
 (นายชาตรี นันทพานิช) 

หัวหน%ากลุ&มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
ผู%ตรวจรายงานการประชุม 

 


