
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่2/๒๕๖3 

วันที่  27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 
1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3) นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
4) นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ(รก.) 
5) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6) นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
7) นางสาวสราพร มัทยาท รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ  
  รพ. พุทธโสธร 
8) นางฐิตาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร(แทน) 
9) นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
10) นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
11) นายจักรวาล บุญชู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
๑2) นายอ านวย นันทวิสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง(แทน) 
๑3) นายสันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต(แทน) 
14) นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑5) นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
16) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑7) นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
18) นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
19) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
20) นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
21) นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์  สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
22) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
23) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒4) นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
25) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒6) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 



 ๒ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1) นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

2) นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

3) นายเสรี เพ็งสารท ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1) นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2) นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
4) นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 

๒7) นายเสนาะ นพโสภณ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น(รก.) 

๒8) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

29) นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

30) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

31) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

32) นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
33) นายเจริญชัย นวพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(แทน) 
๓4) นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓5) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓6) นางลลิตา พรพนาวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓7) นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
38) นางยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
39) นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
40) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
41) นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
42) นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
43) นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
44) นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
45) นายเอกชัย อรุณฉลาด ผู้แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
46) นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 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 คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     
วาระก่อนการประชุม 
 1) สวดมนต์ไหว้พระ 
 2) สรุปขา่วสารสาธารณสุข ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 3) น าเสนอการลดความแออัดในโรงพยาบาล 
 4) มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ระดับภาคกลางและ 

ภาคตะวันออก ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค และโรงเรียนสุขบัญญัติ  

- หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ได้แก่ นางประไพ ครองสระน้อย ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
รพ.สต.โพรงอากาศ อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
ได้แก่ นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) ต.บางกะไห  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดฝากขอบคุณท่ีเตรียมการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติในทุกๆครั้ง และเน้นย้ า

ในการรับเสด็จท าให้เต็มที่ และสมพระเกียรติ 
 2) สืบเนื่องจากที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์คณวัฒน์  

จันทรลาวัณย์ ได้ท าโครงการกับสมุทรปราการ และอยากจะน าโครงการนี้ขยายผลในจังหวัดอ่ืนๆ  
ผู้ตรวจราชการ ท่านสุเทพ เพชรมาก ท่านได้ชี้มาท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง
คือ  
1. โปรแกรมการ Refer ระหว่างหน่วยบริการ หลักๆคือ รพช.กับ รพ.พุทธโสธร ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 
แต่ทางเขตจะดูแลเรื่องงบประมาณให้ 
2. ระบบในการดูแลผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง DM/HT ดูแลให้ดีที่สุด เน้นที่มีความพร้อม โดยขอ
อ าเภอละ 1 แห่ง  

 3) งบประมาณ งบค่าเสื่อม ฝากผู้รับผิดชอบให้เร่งรัด และน าผลมาแจ้งในที่ประชุมด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
 
 



 ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 1/๒๕63  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 
 จ านวน 9 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
  - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕63  

จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
  1.  นายชุติวัต  ประดิษฐพัสตรา  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บ้านโพธิ์ 
  - ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕63 

จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
  1.  นางสาววราภรณ์  ยุบลพาส  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ท่าตะเกียบ 
 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕63  

จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
  1.  นางอาภัสรา  แก้วไทย  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางปะกง 
 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มีนาคม 2563  

จ านวน  2   ราย  ดังนี้   
  1.  นายอุดมเดช  ชุมจันทร์  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รพ.สนามชัยเขต 
  2.  นายสรลักษณ์  มิ่งไทยสงค์  ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
 - ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2563  

จ านวน  4   ราย  ดังนี้   
  1.  นางสาวอาทิตยา  นาคนาคินทร์  ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
  2.  นางสาวสุพรรษา  ซุ่นฮะ  ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ  รพ.บางปะกง 
  3.  นายวันชัย  ศรีพุก  ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
  4.  นายณัฐชัย  สายวาริน   ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.ท่าตะเกียบ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 

2563 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 5,386 ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ จ านวน
บัตรทั้งสิ้น 2,416 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 2,416 ฉบับ ร้อยละ 100 โดยจ าแนก ตามศูนย์
ระบาดวิทยาอ าเภอ ดังตาราง 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ อัตราป่วย

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2563 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.1.2  ไข้เลือดออก 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จ านวนทั้งสิ้น 19 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 2.66 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน ผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี คิดเป็น
อัตราป่วย 10.32 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปีและ 5 - 9 ปีอัตราป่วย
เท่ากับ 9.22 และ4.7 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คืออ าเภอพนม 
สารคาม อัตราป่วยเท่ากับ 8.45 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อ าเภอราชสาส์น และ อ าเภอ
สนามชัยเขต อัตราป่วยเท่ากับ 7.85 และ 5.34 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  
5.2  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากระบบ SMS 
(Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 
2563) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 รบังบประมาณ 35,720,888.00 บาท เบิกจ่าย 27,177,543.35 บาท ร้อยละ 76.08 

ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ด าเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายด้วย 
รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.3  ตัวช้ีวัด QOF ตามเงื่อนไขปีงบประมาณ สปสช. ปี 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 ผลงานตัวชี้วัด QOF ตามเงื่อนไขปีงบประมาณ สปสช. ปี 2563 (รอบประเมินผลปี 2563 คือ 1 

เม.ย. 62 - 31 มี.ค.63) รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.4  สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
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- รพ.ราชสาส์น วิกฤติระดับ 1 (เดือนก่อนเดิมระดับ 0) Current Ratio ตกเกณฑ์เพียง เล็กน้อย 
เนื่องจาก สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 

  -จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 ประมาณ 1.4 ล้านบาท 
  -ตั้งเจ้าหนี้ประมาณ 8.4 แสนบาท 
  -จ่ายช าระหนี้การค้าจากเงินบ ารุง ประมาณ 9.3 แสนบาท 
  -โอนเงินให้รพ.สต. ประมาณ 6.7 แสนบาท 
 - รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ 2 (เดือนก่อนเดิมระดับ 1) เนื่องจาก Curent Ratio และ Cash 

Ratio ตกเกณฑ์ เนื่องจาก รายรับมากกว่ารายจ่ายในเดือน ม.ค. แต่มีการตั้งเจ้าหนี้ ประมาณ 
3.9 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียนมีจ านวนมากขึ้น (ในการตั้งเจ้าหนี้จ านวนนี้มี เจ้าหนี้
ค่าจ้างเหมา , เจ้าหนี้ค่าซ่อม ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในหมวด 5) 

 - รพ.สนามชัยเขต วิกฤติ ระดับ 2 (เดือนก่อนเดิมระดับ 2) เนื่องจาก Curent Ratio และ Cash 
Ratio ตกเกณฑ์ เพราะ จ่ายเจ้าหนี้ในเดือน ประมาณ 5.98 ล้านบาท (เจ้าหนี้ยา , เจ้าหนี้วัสดุ, 
เจ้าหนี้ค่าซ่อมแซม , เจ้าหนี้ครุภัณฑ์ฯลฯ) ท าให้สถานการณ์ยังคงทรงตัวในวิกฤติระดับ 2  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.5  ค่ารักษาพยาบาล OPD UC นอก CUP ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4)  
(โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

       
       ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๓๒/ว ๒๑๘ ลงวันที ่๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
5.6  โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยา โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข) 
 โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยา มีร้านยาที่สมัครใจเข้าร่วม 5 ร้านยา ใน อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา ซึ่งการด าเนินการจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ล าดับที่ 3 ในเขตสุขภาพท่ี 6, ล าดับที่ 8 ของ
ประเทศ รายละเอียดตามไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 (โดย รองชวาล ตัญญบุตร) 
 สสจ. ได้ด าเนินการออกตรวจคุณภาพน้ า ตามข้อสั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยด าเนินการเก็บ

ตัวอย่างน้ า ตามอ าเภอต่างๆ ผลประกฎว่ามีคลอไรด์ต่ ากว่ามาตรฐานทุกอ าเภอ และน้ าประปามีความ
เค็มน้อยลง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1.2  (โดย รองสมบัติ ทั่งทอง) 
 การขออนุญาตเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคระบาดโควิด19 นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือให้งดเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโควิด19 ส าหรับบุคลากรที่เดินทางกลับ
จากประเทศดังกล่าว ทางส านักงานเขตสุขภาพท่ี 6 เน้นย้ าว่าจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน โดยใชว้ัน
ลาของตัวเอง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  การเปิดเมทาโดนคลนิิก (ผอ.รพ.แปลงยาว) 
ผอ.ทิพวรรณ การเปิดเมทาโดนคลินิก ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 6 มีโรงพยาบาลแปลงยาวแห่งเดียวที่เปิดคลินิกนี้ 

และเกิดปัญหาในการเรียกเก็บ  
ประธาน ในระหว่างนี้ หาก รพ.แปลงยาว เรียกเก็บไป ก็ขอให้ทุกโรงพยาบาลช่วยตรวจสอบและจ่ายตามท่ีเรียก

เก็บไปด้วย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.2  การก าหนดราคากลางค่าจ้างเหมาบริการ (ผอ.รพ.แปลงยาว) 
ผอ.ทิพวรรณ เสนอให้ทบทวนราคากลางของค่าจ้างเหมาบริการใหม่ 
ประธาน มอบ รองสมบัติ ทั่งทอง และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ทบทวนเรื่องนี้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.3  การปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข (ผอ.รพพนมสารคาม) 
พญ.อุไร สอบถามการปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข ว่าสามารถเรียกเก็บในอัตราเท่าไหร่  
ประธาน ให้ไปประชุมกันในคณะกรรมการเฉพาะ โดยมี ผอ.ดิเรก เป็นประธาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1  สอบถามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงานการคัดกรองโควิด 19  (สสอ.บางปะกง) 
 สอบถามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน การคัดกรอง โควิด 19 สามารถเบิกได้

จากแหล่งไหน อัตราค่าตอบแทนเท่าไหร่ 
ประธาน   ขอหารือกับกระทรวงสาธารณสุข และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงาน Obesity war ของ จ.ฉะเชิงเทรา Setting หน่วย

ราชการ ได้มีการชั่งน้ าหนัก และวัดรอบเอว ของผู้บริหาร เพ่ือน ามาคิดค่าดัชนีมวลกาย ซึ่งในปี 2563 
กรมอนามัยได้ก าหนดเกณฑ์รอบเอวที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล คือส่วนสูงหาร2  
สรุปผลการวัดรอบเอวก่อนการประชุม ครั้งนี้ คือ วัดรอบเอว 30 คน รอบเอวปกติ 18 คน คิดเป็น 
60% ,รอบเอวเกิน 12 คน คิดเป็น 40%   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


