
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
คร้ังที ่1/๒๕๖3 

วันที่  30  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2) นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
3) นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ(รก.) 
4) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

5) นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
6) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ  
  รพ. พุทธโสธร 

7) นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 

8) นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
9) นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 

10) นายสรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

๑1) นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑2) นายสันติ สัมฤทธ์ิมโนพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต(แทน) 
13) นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑4) นายอนชุา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 

15) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 

๑6) นายเกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 

17) นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 

18) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
19) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์ิ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 

20) นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์  สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
21) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

22) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒3) นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต(แทน) 
24) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
๒5) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒6) นายเสนาะ นพโสภณ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น(รก.) 



 ๒ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 

  1) นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
  2) นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

  3) นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1) นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

2) นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

3) นางนิษาชล สุคนธชาติ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

4) นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
5) นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 

๒7) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

28) นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

29) นายสถาพร ม่วงสี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป(แทน) 
30) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

31) นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

32) นายสุพจน์ กังใจ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

๓3) นางวิภา อัครานนทสิทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(แทน) 
๓4) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

๓5) นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

๓6) นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

37) นางสาวอัญชลี สังข์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด(แทน) 
38) นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

39) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

40) นางสาวพรพิมล แน่นหนา หวัหน้ากลุ่มงานนิติการ 

41) นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

42) นางอมรรัตน์ เกษมโชติพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร(แทน) 
43) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 

44) นางบังอร ชาตาดี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบาลเมือง(แทน)  
45) นางกัลยา พุกมงคล ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา(แทน) 



 ๓ 

ก าหนดการประชุม  
      เวลา 09.00 - 12.00 น. 
  -  ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
  -  ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 

      เวลา  13.๐๐  - 16.30 น. 
  -  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
   
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสด์ิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     

วาระก่อนการประชุม 

 1) สวดมนต์ไหว้พระ 

 2) สรุปขา่วสารสาธารณสุข ประจ าเดือนมกราคม 2563 

 3) มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์
ทางเลือก พ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 
ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ 
   ๑. รางวลัพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่  โรงพยาบาลพนม
สารคาม 
   ๒. รางวลัพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุ ด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ 
ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   1. รางวัลพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก ประเภทโรงพยาบาลชุมชน 
                -ชนะเลิศระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้แก่  โรงพยาบาลพนมสารคาม 
                -รองชนะเลิศ อันดับ ๑              ได้แก่   โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
                -รองชนะเลิศ อันดับ ๒              ได้แก่   โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
                -รางวัลชมเชย                        ได้แก่   โรงพยาบาลบางปะกง 
   ๒. รางวลัพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
                -ชนะเลิศระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้แก่  รพ.สต. หนองแหน อ าเภอพนมสารคาม 
                -รองชนะเลิศ อันดับ ๑              ได้แก่   รพ.สต. เทพราช อ.บ้านโพธิ์ 
                -รองชนะเลิศ อันดับ ๒              ได้แก่   รพ.สต. บางสมัคร อ.บางปะกง 
                -รางวัลชมเชย                       ได้แก่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา             
                                                   นวมินทราชินี ต าบลดอนฉิมพลี อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
   ๓. รางวลัพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก ประเภทโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแหน  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๔. รางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น ได้แก่ นางสาวพรรณรวี  ชัยสิทธ์ิ  
แพทย์แผนไทย  รพ.สต.เทพราช  อ าเภอบ้านโพธิ์ 



 ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1) โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ มี 2 อ าเภอที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก คืออ าเภอสนามชัยเขตและ 

ท่าตะเกียบ ถ้าหากมีส่วนที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนอย่างไร ขอให้สนับสนุนเต็มที่ หากมี
ความคืบหน้า หรือต้องการความช่วยเหลือจากจังหวัดอย่างไร ก็ให้ท าเรื่องขอเข้ามา 

 2) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขอให้รีบด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

 3) งบลงทุน ,งบค่าเส่ือม งบก่อสร้างที่เป็นปัญหา ถ้าเป็นงบก่อสร้างขอให้เตรียมแผนไว้ก่อน 
 4) ไวรัสโคน่า ให้ทุกโรงพยาบาลวางแนวทางการปฏิบัติตามที่กระทรวงก าหนด เตรียมความพร้อม

ของวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง และกระทรวงได้ก าชับมาคือไม่อนุญาตให้แถลงข่าวใดๆทั้งส้ิน ซึ่งการ
แถลงข่าวทางกระทรวงจะเป็นผู้ที่แถลงข่าวเอง 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
คร้ังที่ 12/๒๕62  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

 จ านวน 12 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕63  

จ านวน  5   ราย  ดังนี้   
  1. นางสาวสิริพันธ์  จิตตางกูร ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
  2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณสิงห์ ต าแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.บางปะกง 
  3. นางสาวสุวรรณี  รุ่งนภาเวทย์ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.แปลงยาว 
  4. นางลลิตา  พรพนาวัลย์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
  5. นางกนกกาญจน์  จันวะโร ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มีนาคม 2563  

จ านวน  1   ราย  ดังนี้ 
  1. นายนฤพนธ์  นวลเจริญ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ รพ.พุทธโสธร 
 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2563  

จ านวน  1   ราย  ดังนี้ 
  1. นางสาวชนัญญา  เอ้ือพูนวิริยะ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ รพ.พนมสารคาม  
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 - ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มีนาคม  ๒๕63 
จ านวน  1   ราย  ดังนี้   

  1. นางสาวณัชนันท์  ล่อใจ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รพ.พุทธโสธร 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

  

๔.2 เกณฑ์การประเมินผลงานตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผลงานเด่น) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรอบท่ี 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) ในวันที่ 1 เมษายน 2563 จ านวน 5 ตัวช้ีวัด (โดย กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล) 
 - การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563  
 - งานวัณโรค 
 - ความครอบคลุมวัคซีนในเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ในเด็กอายุ 3 ปี และในเด็ก 5 ป ี
 - ผลส าเร็จการด าเนินโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ 6 เดือนถึง 5 ป ี
 - ต าบลที่มีการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว (Long Term Care)  
 รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖3 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 มกราคม 2563       

จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 2,572 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 2,572 
ฉบับ โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ดังตาราง 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ อัตราป่วย

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 มกราคม 2563 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

5.1.2  เหตุการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญ เดือน มกราคม 2563 

 เหตุการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญ เดือน มกราคม รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  

5.2  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระบบ SMS 
(Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2562 – มกราคม 
2563) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 รบังบประมาณ 35,499,914.00 บาท เบิกจ่าย 13,102,729.74 บาท ร้อยละ 36.91 

ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ด าเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายด้วย 

รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  

5.3  แนวทางการนิเทศและติดตามงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ก าหนดการออกนิเทศและติดตามงานเครือข่ายบริการสุขภาพ

ระดับอ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่
ประชุม  

ผอ.อุไร อ าเภอพนมสารคาม ขอแลกกับอ าเภอแปลงยาว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.4  สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 

- รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ 1 (เดือนก่อนเดิมระดับ 1) ยังคงต่อเนื่องจาก เดือนก่อน 

- รพ.สนามชัยเขต วิกฤติ ระดับ 2 (เดือนก่อนเดิมระดับ 1) เนื่องจาก Curent Ratio และ Cash Ratio 
ตกเกณฑ์ เพราะ  
 - จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบติังานค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย ฉ 11 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
2562 จากเงินบ ารุงโรงพยาบาล ประมาณ 3 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ่ายประจ า 
อีก 3 ล้านบาท ประมาณ 6 ล้านบาท 

 - ช าระเจ้าหนี้การค้าจากเงิน บ ารุง ประมาณ 6.2 ล้านบาท  
 - โอนเงินให้ รพ.สต. ประมาณ 3.9 ล้านบาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.5  การจัดสรรเงินงบบริการผู้ป่วยใน ส าหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 6 
(ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 การจัดสรรเงินงบบริการผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562

รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.6  การด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy MOPH) ของเขตสุขภาพที่ 6 โดยก าหนดจัดเป็นการอบรมท า
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2563 ณ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน (โดย กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล) 
 ได้รับการประสานจากส านักงานเขตสุขภาพที่ 6 จะการด าเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy 

MOPH) ของเขตสุขภาพที่ 6 โดยก าหนดจัดเป็นการอบรมท าค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ในระหว่างวันที่ 
26 - 28 มีนาคม 2563 ณ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ านวน 100 คน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.7  ผลการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2563 รอบ 3 เดือน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) (โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
 ผลการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2563 รอบ 3 เดือน 

รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

6.1.1 การด าเนินงาน Obesity war ของ จ.ฉะเชิงเทรา (โดย รองสุนันทา ชนะวรรณ์) 
 สืบเนื่องจากท่าน สาธารณสุขนิเทศก์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงาน Obesity war   

จงัหวัดฉะเชิงเทรา ได้น าเสนอกรอบการจัดการในภาพจังหวัด แบ่งเป็น 5 Setting คือ ชุมชน, หน่วย
ราชการ, อสม., ประชาชน และวัด ในส่วนของหน่วยราชการ สสจ. จะส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี รูปร่างสมส่วน เป็นต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพ เป็นต้นแบบองค์กรไร้พุง และจะ
ขยายไปสู่หน่วยบริการในสังกัดต่อไป รายละเอียดต่างๆ จะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  

6.1.2  รายงานผลการสมัครโครงการก้าวท้าใจ (โดย รองชวาล ตัญญบุตร) 
 รายงานผลการสมัครโครงการก้าวท้าใจ มีเจ้าหน้าที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 91.78%  

อยู่ในล าดับที่ 4 ของเขต และ ล าดับที่ 3 ของประเทศ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  

6.1.3  การด าเนินงานลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยา (โดย รองสมบัติ ทั่งทอง) 
 การด าเนินงานลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยใช้กลไกร้านยา ในเขต 6 มีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 

80 ร้าน ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีร้านยาที่เข้าร่วม 5 ร้าน และมีการด าเนินการจ่ายยาแล้ว  
2 ร้าน อีก 3 ร้านอยู่ระหว่างด าเนินการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แพทย์ท่ีปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ (ผอ.รพ.พนมสารคาม) 
ผอ.อุไร สอบถามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ 

นายสมบัติ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ตาม
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 5 พ.ศ.2552) โดยให้หน่วยบริการจัดท า 

1. หนังสือขอรับการสนับสนุนแพทย์เพ่ือมาปฏิบัติงาน 

2. โรงพยาบาลต้นสังกัด ท าหนังสือส่งตัวแพทย์ไปปฏิบัติงานที่หน่วยบริการที่ขอรับการสนับสนุน 

3. โรงพยาบาลที่ขอรับการสนับสนุน จัดท าค าส่ังการปฏิบัติงาน 

4. โรงพยาบาลที่ขอรับการสนับสนุน จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.2.2  เรื่องการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อให้ตรงกับปฏิบัติราชการจริง(ผอ.รพ.พนมสารคาม) 
ผอ.อุไร สอบถามเรื่องการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเพื่อให้ตรงกับปฏิบัติราชการจริง มีความคืบหน้า

ประการได 

นายเดชชัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะตรวจสอบ และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
 -ไม่มี- 
 
6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 ประชาสัมพันธ์ ฌาปนกิจ อสม.แห่งประเทศไทย การสมัครให้เป็นไปตามความสมัครใจ เพ่ือเป็น

หลักประกันให้กับครอบครัว อสม.สิทธิ์การช่วยเหลือ ศพละ 50 สตางค์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  

6.4.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เร่งรัดให้สถานพยาบาล ที่ขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว น าส่งเงินเข้า

กองทุนส่วนกลาง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามที่ได้ขอเลขอ้างอิงทุกครั้งไม่เกิน 60 วัน นับแต่
วันที่ขึ้นทะเบียน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี นันทพานิช 

        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                   
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


