
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจำเดือน ครั้งท่ี 12/๒๕๖4   
วันท่ี  27  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   

ณ ห-องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ประชุมผ3านระบบ VDO  Conference โปรแกรม “ZOOM Cloud Meetings”) 
คณะกรรมการผู-มาประชุม ณ ห-องประชุมพุทธโสธร  

1) นายมณเฑียร คณาสวัสด์ิ นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางนาตยา มิลส� ผู&อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3) นายกสิวัฒน� ศรีประดิษฐ� นายแพทย�เชี่ยวชาญ ด&านเวชกรรม 
4) นายสมบัติ  ท่ังทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
5) นางรัตนา จันทร ทันตแพทย�เชี่ยวชาญ 
6) นายดิเรก ภาคกุล ผู&อำนวยการโรงพยาบาลบางคล&า 
7) นายสุธน คุณรักษา ผู&อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
8) นายวันชัย ศรีพุก ผู&อำนวยการโรงพยาบาลบ&านโพธิ์ 
9) นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู&อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
10) นายอนุชา อาภาสวัสด์ิ ผู&อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส�น 
11) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู&อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
12) นายเกริกภัทร ลิมปพยอม ผู&อำนวยการโรงพยาบาลท=าตะเกียบ 
13) นางสาววิพัชรินทร� ทรงเดชาพิพัฒน� ผู&อำนวยการโรงพยาบาลคลองเข่ือน 
13) นายนิคม เงินรัตน� สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา(แทน) 
15) นายศักด์ิชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอำเภอบางคล&า 
16) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ� สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 
17) นาวสาวบุษกร รำไพยะกุล สาธารณสุขอำเภอบางปะกง (รก.) 
18) นายมานิตย� ชุ=มชูจันทร� สาธารณสุขอำเภอบ&านโพธิ์ 
19) นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม (รก.) 
20) นายสุทัศน� เสียงไพโรจน� สาธารณสุขอำเภอราชสาส�น  
21) นายมนตรี สมบูรณ�ทรัพย� สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (รก.) 
22) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ� สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว 
23) นางศิริพร สุขประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอคลองเข่ือน 
24) นางสาวนุชนารถ  อรณพ ณ อยุธยา หัวหน&ากลุ=มงานบริหารท่ัวไป 
25) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน&ากลุ=มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
26) นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท� หัวหน&ากลุ=มงานประกันสุขภาพ  
27) นายสุพจน� กังใจ หัวหน&ากลุ=มงานควบคุมโรคติดต=อ  
28) นางโสภา  เวฬุตันติ หัวหน&ากลุ=มงานส=งเสริมสุขภาพ 
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คณะกรรมการผู-ร3วมประชุมผ3านระบบ VDO  Conference 

ผู-เข-าร3วมประชุม ณ ห-องประชุมพุทธโสธร   

1) นายอาณัติ ประดิษแจ&ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2) นางสาวเพ็ญนภา ซันเฮม นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ 

3) นางสาวภาคินี  อินรัตน� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 

ผู-เข-าร3วมประชุมผ3าน ระบบ VDO  Conference 

1) นายวิทยา ประทุมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พุทธโสธร 
2) นางสาวณัฏฐา วรชาติ นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) นางพิชิดา ตัญญบุตร หัวหน&ากลุ=มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ (แทน) 
30) นางลลิตา พรพนาวัลย� หัวหน&ากลุ=มงานคุ&มครองผู&บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
31) นางสาวยุพิน  หงษ�วะชิน หัวหน&ากลุ=มงานควบคุมโรคไม=ติดต=อ สุขภาพจิตฯ   
32) นายพีระพล ต=วนภูษา หัวหน&ากลุ=มงานอนามัยสิ่งแวดล&อมและอาชีวอนามัย 
33) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน&ากลุ=มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
34) นางสาวพรพิมล แน=นหนา หัวหน&ากลุ=มกฎหมาย  
35) นางวิภาวี  สุวรรณธร หัวหน&ากลุ=มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
36) นายสมชาย ห&องทองคำ หัวหน&ากลุ=มงานสื่อสารองค�กร   
37) นางรุ=งรัตน� ห&องทองคำ หัวหน&าสำนักงานเลขานุการฯ    

1) นางสุนันทา ชนะวรรณ� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด&านส=งเสริมพัฒนา 
2) นายชาญเลขา  กุลละวณิชย� นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ด&านบริการทางวชิาการ (รก.) 
3) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู&อำนวยการภารกิจด&านบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
  รพ.พุทธโสธร 
4) นางรุจิรัตน�  ปุณยลิขิต รองผู&อำนวยการด&านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
5) นายมานิตย� บำรุงยา รองผู&อำนวยการภารกิจด&านพัฒนาระบบบริการ 
  และสนับสนุนบริการด&านสุขภาพ รพ.พุทธโสธร 
6) นายสรลักษณ�   ม่ิงไทยสงค� ผู&อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 

7) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู&อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต (รก.) 
8) นายบุญฤทธิ์ เฮงไล& สาธารณสุขอำเภอท=าตะเกียบ (รก.) 
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กำหนดการประชุม  
เริ่มประชุมเวลา ๑2.30 น.  นายแพทยOมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทยOสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เปRนประธานในการประชุม     
 

วาระก3อนการประชุม  
 1. มอบประกาศนียบัตร มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ป̂งบประมาณ 2564  

จำนวน 11 แห=ง 
 2. การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก=บุคลากรท่ีปฏิบัติราชการอย=างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักทำ

ได& – ทำจริง – ทำทันที เพ่ือแก&ไขปaญหาอย=างบูรณาการ และมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด=น
ของหน=วยงานในแต=ละเดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 รางวัล 

 3. มอบเกียรติบัตรพ้ืนท่ีต&นแบบดีเด=นด&านการแพทย�แผนไทยการแพทย�พ้ืนบ&าน และการแพทย�
ทางเลือกประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและประเภท รพศ./รพท.ระดับเขตสุขภาพ 
จำนวน 2 รางวัล ได&แก= โรงพยาบาลพุทธโสธร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
 1. ขอให&ดำเนินการเร=งฉีดวัคซีนกระตุ&นเข็ม 3 ให&ได&มากและเร็วท่ีสุด  
 2. งบดำเนินงานในป̂งบประมาณ 2565 ได&รับการจัดสรรมาค=อนข&างน&อย ทางจังหวัดจะพยายาม 

จัดสรรงบเพ่ิมเติมให&แต=ละแห=งตามสมควร 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจำเดือน 
ครั้งท่ี 11 เม่ือวันท่ี  30 พฤศจิกายน ๒๕๖๔   
 รายงานการประชุมฯ จำนวน 15 หน&า  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม=มีการแก&ไข 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล-ว 
 ไม=มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทยO ทันตแพทยO และเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข    
       และไม3ทำเวชปฏิบัติส3วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน โดย กลุ3มงานบริหารท่ัวไป 
  -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ&งความประสงค�ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย� 

ทันตแพทย�และ เภสัชกร ต้ังแต= ๑ กุมภาพันธ� 2565 จำนวน  7   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวสิริพันธ�  จิตตางกูร ตำแหน=ง เภสัชกรชำนาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
2.  นางลลิตา  พรพนาวัลย� ตำแหน=ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
3.  นางกนกกาญจน�  จันวะโร ตำแหน=ง เภสัชกรชำนาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
4.  นางสาวพัชราพร  วรรณศิริ ตำแหน=ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พนมสารคาม 
5.  นายวโิรจน�  สมบัติถาวรกุล ตำแหน=ง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.บางคล&า 
6.  นายพงศ�  ชววัฒนาพงศ� ตำแหน=ง นายแพทย�ชำนาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
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7.  นางสาวกัญญา  ยิ่งเจริญ ตำแหน=ง เภสักรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 -  แพทย�  ทันตแพทย� และเภสัชกร แจ&งความประสงค�ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ
แพทย�  ทันตแพทย�และเภสัชกร ต้ังแต= ๑ มกราคม  ๒๕65 จำนวน  1   ราย  ดังนี้   
1.  นางสาวลลิตา  ต้ันเจริญ ตำแหน=ง นายแพทย�ชำนาญการ  รพ.พุทธโสธร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝ]าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน ธันวาคม 2564  โดย กลุ3มงานควบคุมโรคติดต3อ     
 รายงานการเฝiาระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราต้ังแต=วนัท่ี 1 มกราคม – 26 ธันวาคม 2564  

จากบัตรรายงานผู&ปjวย (รง.506) จำนวนบัตรท้ังสิน้ 10,875 ฉบับ รายงานทันเวลาจำนวน 10,875 ฉบับ  
คิดเปlนร&อยละ 100 โดยจำแนกตามศูนย�ระบาดวิทยาอำเภอ ดังตาราง 

  

 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
 

 
 

อัตราปjวย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราปjวยเขตสุขภาพท่ี 6 และ อัตรา
ปjวยประเทศ ต้ังแต=วันท่ี 1 ธันวาคม – 26 ธันวาคม 2564 

  
  รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
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 สถานการณOโรค ไข-เลือดออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   นับต้ังแต=วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 26 ธันวาคม 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู&ปjวย

โรคไข&เลือดออกสะสมจำนวน ท้ังสิ้น 28 ราย คิดเปlนอัตราปjวยเท=ากับ 3.89 ต=อแสนประชากร 
(ลำดับท่ี 7 ของเขต ลำดับท่ี 64 ของประเทศ, ข&อมูลจากสำนักระบาดฯ มีผู&ปjวยไข&เลือดออกท้ังหมด 
9,662 ราย อัตราปjวย 14.53 ต=อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย อัตราปjวยตายเท=ากับ ร&อยละ 
0.06) กลุ=มอายุท่ีพบสูงสุดคือ กลุ=มอายุ 5-9 ป̂ อัตราปjวยเท=ากับ 7.04 ต=อแสนประชากร รองลงมา
คือกลุ=มอายุ 10-14 ป̂ และ 55-64 ป̂ เท=ากับ 6.19 และ 5.32 ต=อแสนประชากร ตามลำดับ 
อาชีพท่ีมีจำนวนผู&ปjวยสูงสุดคือรับจ&าง เท=ากับ 11 ราย รองลงมาคือ นักเรียน และในปกครอง 
เท=ากับ 9 ราย และ 3 ราย ตามลำดับ รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
5.2 รายงานสถานการณOโรค Hot Issue โดย กลุ3มงานควบคุมโรคติดต3อ     
 สถานการณOโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  สถานการณ�ในประเทศไทย นับต้ังแต= 1 เมษายน 2564 – 27 ธันวาคม 2564  

ยอดผู&ปjวยสะสม 2,183,544 ราย ผู&ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้ 2,437 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 18 ราย สำหรับ
สถานการณ�ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ยอดผู&ปjวยสะสม 38,707 ราย ผู&ติดเชื้อเพ่ิมวันนี้  
(27 ธันวาคม 2564) จำนวน 54 ราย เสียชวีิตสะสม 310 ราย  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
 สถานการณOโรคเรื้อน 
  พบผู&ปjวยโรคเรื้อน (Leprosy) 1 ราย วันท่ีรับการรักษา 9 ธันวาคม 2564 ภูมิลำเนาเดิม

อยู=สระแก&วแล&วย&ายมาอยู=ถนนสุขุมวิท จังหวัดชลบุรี มีพ่ีน&อง 3 คน เปlนผู&ปjวยพิการทางสมอง ผู&ดูแล
สังเกตอาการของผู&ปjวย เปlนคล&ายโรคผิวหนัง เหง่ือออกมาก ผื่นข้ึนมาก ส=งโรงพยาบาลบางปะกง 
และได&ส=ง Refer ไปโรงพยาบาลพุทธโสธร ผลออกมาเปlนโรคเรื้อน พ=อของผู&ปjวย แจ&งว=าผู&ปjวยเคยเข&า
ทำการรักษามาเม่ือ 10 ป̂ก=อน แต=ไม=ได&แจ&งกับทางสถานคุ&มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง ว=ามี
ประวัติเปlนโรคเรื้อน รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
5.3 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-านส3งเสริมสุขภาพ โดย กลุ3มงานส3งเสริมสุขภาพ 
 - โครงการเด็กไทยสายตาดี กระทรวงสาธารณสุข ร=วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห=งชาติ  

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย�แห=งประเทศไทย มอบของขวัญในโอกาสวันเด็กแห=งชาติ ป̂ 2565 “เด็กไทย
สายตาดีวิถีชีวิตใหม= สู=การเรียนรู&ท่ีดีกว=า” จัดมอบแว=นสายตาให&นักเรียน ในระหว=าง วันท่ี 4 – 14 
มกราคม 2565  
- การดำเนินงานส=งเสริมกิจกรรมทางกาย ป̂ 2565 “ก&าวท&าใจ Season 4” เปuดตัว ถ=ายทอดสด
ออนไลน� วันท่ี 14 มกราคม 2565 Kick Off ก&าวท&าใจ ss4 ท่ีกระทรวงสาธารณสุขและทุกพ้ืนท่ี 
ตลอดเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 , 1 กุมภาพันธ� – 11 พฤษภาคม 2565 พิชิต 100 วัน  
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100 แต&มสุขภาพ ลุ&นรับของรางวัล , มอบรางวัลแต&มสุขภาพทุกวันท่ี 1 ของเดือน (เริ่ม 1 มีนาคม 
2565) , ประกาศรางวัล สำหรับผู&เข&าร=วมกิจกรรม ss4 (พฤษภาคม 2565)  
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 
5.4 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-าน Service Plan โดย กลุ3มงานพัฒนาคุณภาพ 
และรูปแบบบริการ 
5.4.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด โดย แพทยOหญิงณัฏฐา วรชาติ รพ.พุทธโสธร 

      

      
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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5.4.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจ โดย นายวิทยา ประทุมทอง รพ.พุทธโสธร 

       
 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
5.5 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของการดำเนินงานด-าน HR โดย กลุ3มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 -ไม=มี- 
  
5.6 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของงบประมาณ งบดำเนินงาน Non-UC โดย กลุ3มงานพัฒนา
ยุทธศาสตรOสาธารณสุข 
 รายงานการเบิกจ=ายงบประมาณ ป̂ 2565 ข&อมูลจากระบบ GFMIS และ SMS ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 

2564 ดังนี้  
1. งบดำเนินงานค=าใช&จ=ายบุคลากร เบิกจ=ายได&ร&อยละ 54.70 
2. งบดำเนินงานข้ันต่ำ (ค=าสาธารณูปโภค) เบิกจ=ายได&ร&อยละ 78.30 
3. งบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน เบิกจ=ายได&ร&อยละ 18.37 
4. รวมการเบิกจ=ายของงบดำเนินเดินงาน เบิกจ=ายได&ร&อยละ 50.48 (เกณฑ�เปiาหมายไตรมาส 1 
ร&อยละ 36) 
รายละเอียดตามไฟล�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=ายประจำป̂งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ครุภัณฑ�จำนวน 9 รายการ รอส=งมอบ 1 รายการ ,สิ่งก=อสร&างจำนวน 2 รายการ เปlนไปตามแผนงาน 
ดำเนินการก=อสร&างตามงวดงาน 
     -งบประมาณรายจ=ายประจำป̂งบประมาณ พ.ศ. 2564  
สิ่งก=อสร&างจำนวน 7 รายการ อยู=ระหว=างการดำเนินงานตามงวดงาน  
     - รายงานความก&าวหน&าการจัดหาสิ่งก=อสร&าง งบลงทุน (ผูกพัน) 2563 – 2565 
อาคารอำนวยการ ผู&ปjวยนอก รพ.บางปะกง อยู=ในงวดงานท่ี 7 
     -งบประมาณรายจ=ายเงินกู&เพ่ือแก&ไขปaญหา เยียวยา และฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได&รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งก=อสร&าง 2 รายการ ปรับปรุง หอพัก
ผู&ปjวยเพ่ือรองรับผู&ปjวยติดเชื้อ รพ.สนามชัยเขต ส=งมอบงานงวดท่ี 1 แล&ว ส=วนของ รพ.บางคล&า ส=ง
มอบงานเรียบร&อยแล&ว ,ครุภัณฑ� คงเหลือ 1 รายการ คือ เครื่องอบฆ=าเชื้อด&วยแก�สไฮโดรเจนเปอร�
ออกไซด�พลาสมา ของ รพ.พนมสารคาม อยู=ระหว=างดำเนินการ 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
๕.8  รายงานสถานการณOการเงินการคลังของหน3วยบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดย กลุ3มงานประกัน
สุขภาพ 

  
 - รพ.สนามชัยเขต วิกฤตระดับ 1 (เดือนก=อนเดิมระดับ 0) เนื่องจาก Cash Ratio 0.74 เท=า (เกณฑ�

ไม=ต่ำกว=า 0.8 เท=า) และรายรับน&อยกว=า รายจ=าย 11.9 ล&านบาท ส=งผลให &Cash Ratio ตกเกณฑ�  
- รพ.แปลงยาว วิกฤตระดับ 1 (เดือนก=อน เดิมระดับ 0) เนื่องจาก Cash Ratio 0.77 เท=า (เกณฑ�ไม=
ต่ำกว=า 0.8 เท=า) จากการตรวจสอบ เบ้ืองต&นพบว=าข&อมูลท่ีบันทึกบัญชียังไม=ถูกต&องครบถ&วน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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5.9 ติดตามและรายงานความก-าวหน-าของงบท่ีเบิกจ3ายในลักษณะงบลงทุน(ค3าเส่ือม) โดย กลุ3มงานประกันสุขภาพ 
 แจ&งความก&าวหน&า จัดสรรงบค=าเสื่อม ป̂ 2565 

- สปสช. เขต6 แจ&งอนุมัติแล&ว เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 และจะโอนเงินลงหน=วยบริการเดือน
มกราคม 2565  
- สสจ.ทำหนังสือแจ&งให&หน=วยบริการรับทราบ  
- ท=านผู&ตรวจราชการเขต 6 รายงานความก&าวหน&าเข&าท่ีประชุมกรรมการเขต ทุกเดือน 

   
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
5.10 การตรวจสุขภาพแรงงานต3างด-าว โดย กลุ3มงานประกันสุขภาพ 
 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 กรมการจัดหางาน ได&แจ&ง มติคณะรัฐมนตรี  

เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายหน=วยงานในสังกัด  
ดำเนินการตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพ ให&กับคนต=างด&าว ให&เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2565  
การตรวจสุขภาพ เรื่องการตรวจ RT-PCR ตม.แจ&งว=าไม=เปlนโรคต&องห&าม ไม=ใช&ผลการตรวจ ,จัดหา
งาน แจ&งว=าไม=มีข&อกำหนดว=าห&ามจ&างคน ท่ีเปlนโควิด ดังนั้นทางกลุ=มงานประกันสุขภาพได&สอบถามไป
ยังกองเศรษฐกิจ สปสธ. แจ&งว=า ให&แต=ละพ้ืนท่ี หาข&อสรุปของแต=ละจังหวัดว=าต&องตรวจหรือไม= 

นพ.ดิเรก เสนอว=าในการต=อใบอนุญาตรายเดิม ไม=ต&องทำการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ให&ตรวจเฉพาะรายใหม= 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทยOสาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 การจ3ายเงินของส3วนราชการผ3านระบบอิเล็กทรอนิกสO (KTB Corporate Online) โดย รองสมบัติ 
 กระทรวงการคลังได&กำหนดหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจ=ายเงิน การนำส=งเงินและการรับเงิน

ผ=านระบบอิเล็กทรอนิกส� (KTB Corporate Online) ด&านการจ=ายเงินงบประมาณ สำหรับงบ
ดำเนินงานให&รวมไปถึงการจ=ายเงินยืมราชการ และการจ=ายเงินค=าซ้ือทรัพย�สิน จ&างทำของหรือเช=า
ทรัพย�สินทุกประเภท หรือกรณีอ่ืนใด หรือกรณีท่ีกระทรวงการคลังกำหนด โดยให&ส=วนราชการโอน
เงินเข&าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู&มีสิทธิรับเงินท่ีเปlนข&าราชการ ลูกจ&าง พนักงานราชการ หรือ
บุคคลภายนอกโดยตรง โดยดำเนินการจ=ายผ=านระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Payment) 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
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6.1.2 การสำรวจความต-องการยูนิตทำฟtนและระบบระบายอากาศ โดย ทพญ.รัตนา 
 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได&สำรวจความต&องการยูนิตทำฟaนและระบบระบายอากาศ ไปแล&วนั้น 

ทางกระทรวงได&อนุมัติมาแล&ว แต=เนื่องจากยูนิต ท้ังประเทศได&ท้ังหมด 750 ยูนิต สำหรับชุดระบาย
อากาศได& 2,000 แห=ง ในหน=วยปฐมภูมิ ซ่ึงคาดว=าชุดปรับปรุงระบายอากาศ น=าจะได&ครบทุกแห=ง 
แต=ยูนิต จะพิจารณาตามความเก=าของยูนิต ดังนั้นจึงต&องขอข&อมูลซ่ึงยังขาดข&อมูลของอำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา และ รพ.สต.หนองปรือกันยาง ขอให&ส=งข&อมูลเข&ามาด&วย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.2 เรื่องจากโรงพยาบาล 
 -ไม=มี- 
  
6.3 เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ 
 -ไม=มี- 
  
6.๔ เรื่องจากกลุ3มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
6.4.1 ร3าง กำหนดการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๖ กรณีปกติ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดย กลุ3มงานพัฒนายุทธศาสตรOสาธารณสุข 
 วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ทีมนิเทศลงพ้ืนท่ีติดตามข&อมูลตามประเด็นตรวจราชการจากผู&รับผิดชอบ

งาน ตามตัวชี้วัด และตอนเย็นมีกิจกรรมสร&างความสามัคคี กีฬาฟุตบอล 
วันท่ี 14 มกราคม ๒๕๖๕ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานภาพจังหวัด ตามประเด็นการตรวจราชการ 
ณ ห&องประชุมห&องประชุมพุทธโสธร ชั้น ๘ อาคารสนับสนุนบริการ รพ.พุทธโสธร และในช=วงบ=าย
ผู&ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู&บริหารตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี  
- โรงพยาบาล (Surprise Visit)  
- รพ.สต. (Surprise Visit) 

 รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 
6.4.2  การดำเนนิงานคลินกิกัญชาทางการแพทยO โดย กลุ3มงานการแพทยOแผนไทยและการแพทยOทางเลือก 
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 แผนการจัดต้ังคลินิกกัญชา ทางการแพทย�  
ป̂งบประมาณ 2565 รพ.คลองเข่ือน  
ป̂งบประมาณ 2566 รพ.สนามชัยเขต  
ป̂งบประมาณ 2567 รพ.บางปะกง 
รายละเอียดตามไฟล�ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
  
6.4.3  การสอบเทียบเครื่องมือจากศูนยOช3าง โดย กลุ3มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 ประเด็นการสอบเทียบเครื่องมือจากศูนย�ช=าง  มีการปรับค=าใช&จ=ายเรียกเก็บเปlนรายการ จะเพ่ิม

ค=าใช&จ=ายมากข้ึน ดังนั้นขอหารือว=าทางจังหวัดฯ จะซ้ือชุดตรวจเครื่องมือสอบเทียบ เองหรือไม= 
นพ.ดิเรก เสนอว=า น=าจะลงทุนซ้ือเครื่องมือสอบเทียบและส=งเจ&าหน&าท่ีไปอบรมการสอบเทียบ แล&วเวียนการใช&

เครื่องมือสอบเทียบไปแต=ละโรงพยาบาล 
พญ.อุไร ผู&รับผิดชอบแจ&งว=ามีบริษัทเอกชน ราคาถูกกว=าทางศูนย�ช=าง 
มติท่ีประชุม   ไม=มีมติ 
  
6.5 เรื่องจากผู-แทนผู-อำนวยการโรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพตำบล 
 -ไม=มี- 
  
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 

 


