
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ 

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

๑ นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒ พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
๓ นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  
๔ นายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
๕ ภก.เลิศชาย  เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
๖ นพ.สมชาย แก้วเขียว รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
๗ พญ.รุจิรัตน์  ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
๘ นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
๙ พญ.อุไร ศิลปะกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
๑๐ นพ.สุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑๑ นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
๑๒ นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
๑๓ นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
๑๔ นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๑๕ นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
๑๖ นายเทิดศักดิ์  แพทย์ประสิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
๑๗ นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
๑๘ นายเพิ่มเกียรติ ช านาญค้า สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๑๙ นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 

๒๐ นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒๑ นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒๒ นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒๓ นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 
๒๔ นางร าพึง กุมภีร์ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 
๒๕ นายสมบัติ ทั่งทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒๖ นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



 
 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑ นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒ นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
๓ นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔ นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๕ นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖ นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 
๗ นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๘ นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๙ นางน้ าทิพย์ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๐ นางสาวดาวรุ่ง เยาวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 ๑ นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

 ๒ นางดารณี วรชาติ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 ๓ นางสุนันทา ชนะวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 ๔ นพ.สรลักษณ์  มิ่งไทยสงค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

๒๗ นางทวีพร พันคง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
๒๘ นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๒๙ นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๐ นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓๑ นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
๓๒ นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓๓ นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๓๔ นางวัฒนวรรณ วรรณไกรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๕ นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
๓๖ นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๗ นายวทัญญู วรรณไกรโรจน์ ผอ.รพ.สต.  
๓๘ นางวรินทร ตันเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว (แทน) 
๓๙ นางกานต์นะรัตน์ จรามร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค (แทน) 
๔๐ นายวีระชาติ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด(แทน) 
๔๑ นายบ ารุง ชัยสายัณห์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ(แทน) 



 
 

๓ 

 ๕ พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 

 ๖ พญ.ระพีพร อารีย์  รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร  

 ๗ นายพีระพล ต่วนภูษา  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 ๑.  สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 ๒.  มอบใบประกาศเกียรติคุณส าหรับผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัด 
  ๑. การคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม/หน่วยงาน
คุณธรรมระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  
  ๒. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด ดังนี้ 
   ๒.๑) ประเภทข้าราชการ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวธันยาณัฐ  ธรรมธร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สถานีอนามัยต าบลบางขนาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และ
รางวัลชมเชย คือ นายวีระยุทธ  นิ่มสาย เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลบางคล้า 
   ๒.๒) ประเภทกลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/
ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพิมลพรรณ  หลอมทอง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) สถานีอนามัยต าบลดอนฉิมพลี หมู่ที่ ๑๐ (บ้านคลอง ๑๗) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บางน้ าเปรี้ยว 
  ๓. การประกวดเรื่องเล่าระดับจังหวัด ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางรัชนีย์  วนะภูติ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลบางคล้า เรื่อง “คุณธรรมน าจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย” และ
รางวัลชมเชย ได้แก่    
   ๓.๑) นางโสลัดดา  ศฤงชัยธวชั นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สอ.ต าบลโพรง
อากาศ สสอ.บางน้ าเปรี้ยว เรื่อง “วันนี้ที่รอคอย”  
   ๓.๒) นางสาวอุทัยวรรณ สกุลวลีธร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร โรงพยาบาลบางคล้า 
เรื่อง “เพราะชีวิตเลือกเกิดไม่ได้” 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  เรื่องจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข 
สรุปการประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ 
หอประชุม Rajabhat Complex ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย รายละเอียด
ตาม ไฟล์ที่แนบในการประชุมมีรายละเอียดทั้งหมด ๔ หน้า  



 
 

๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒  เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 - หน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเครือข่ายยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ซึ่งเป็นโครงการใน
พระราชด าริ ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
 - ขอความช่วยเหลือสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ า (สับปะรด ) ซึ่งจะมีเกษตรกรน ามา
ขาย ณ บริเวณหน้าส านักงานเกษตรจังหวัดฯ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม เป็นต้นไป  
 - กรมขนส่งทางบก แจ้งประชาสัมพันธ์ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง คือ
จะเข้มงวดกับรถรับส่งนักเรียนทุกคัน จะต้องได้รับอนุญาต จากส านักงานขนส่ง และได้รับความยินยอมจากทาง
โรงเรียน 
 - ส านักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์ มาตรา ๔๐  
 - รายงานทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก  อันดับแรกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นอันดับที่ ๘ ของ
ประเทศ ให้เน้นเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ , โรควัณโรค เป็นอันดับที่ ๒๐ ของประเทศ สถานการณ์วัณโรค
ที่ได้น าเสนอเขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คัดกรองและตรวจเจอผู้ป่วยวัณโรค ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ จ านวน ๔๙๔ ราย จากเป้าหมาย ๑,๒๑๒ ราย คิดเป็น ๑๗๑ ต่อประชากรแสนราย ส่วนสถานการณ์การ
คัดกรองทุกๆ อ าเภออยู่ในเกณฑ์ดีมาก , ไวรัสซิกา พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า  ที่  ต.ศาลาแดง อ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว จ านวน ๑ ราย ผู้ป่วยเป็นหญิงไทย อายุ ๑๙ ปี รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ , พิษสุนัขบ้า จังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่พบผู้เสียชีวิติ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้อง
ประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานการประชุมมี ๑๖ หน้า 
มติที่ประชุม แก้ไข วาระท่ี ๑.๒ เรื่องจากวาระการประชุมของเขตสุขภาพท่ี ๖ ข้อ ๑.๒.๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ๓.๑  การติดตามข้อมูลตามยุทธศาสตร์ PSPG 

บทสรุปผู้บริหารตรวจราชการรอบที่ ๑ รายละเอียดตามPower Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒   การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ๓.๒.๑ การติดตามงบค่าเสื่อม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 
 ปี ๒๕๕๙   
 - รพ.บางปะกง  รพ.สนามชัยเขต รพ.ราชสาส์น ให้บันทึกเงินเหลือจ่ายลงในใน ระบบรายงาน 
 - เครือข่ายบริการท่าตะเกียบให้ตรวจสอบในส่วนของ รพ.สต. ยอดงบประมาณ ๓๒,๒๐๐ ที่คงค้างอยู่ 
(ในส่วน รพ.ท่าตะเกียบ จากการประสานงาน ลงรายการครบแล้ว 
 ปี ๒๕๖๐  
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 - ให้หน่วยบริการ บันทึกการใช้เงินเหลือจ่ายลงในระบบรายงาน  (ซื้อครุภัณฑ์ หรือ ขอน าเข้าเงินบ ารุง
สถานบริการ) 
 - เร่งรัดรายการที่อยู่ระหว่างด าเนินงานหากด าเนินการแล้วให้หน่วยงานบันทึกลงระบบรายงาน 
 ปี ๒๕๖๑   
 - เครือข่ายบริการอ าเภอสนามชัยเขต ตรวจสอบงบที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หากด าเนินการแล้ว ให้ 
Update ในระบบรายงาน 
  ๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบด าเนินงาน ผ่านโปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ (SMS) ข้อมูล  ณ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
 - กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยเบิกจ่ายได้ร้อยละมากที่สุด 
๙๘.๙๕ ต่ าสุดที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ร้อยละ ๔.๘๔ ถ้าดูจากจ านวนเงินที่เบิกจ่ายสูงสุดที่กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ๒๐,๙๕๐,๐๘๖.๙๙ บาท ต่ าสุดที่กลุ่มประกันสุขภาพ ๔,๓๒๐ บาท 
 - สสอ. ที่มีการเบิกจ่ายได้ร้อยละสูงที่สุดคือ สสอ.พนมสารคาม ร้อยละ ๗๖.๘๑ ต่ าสุดที่ สสอ.คลอง
เขื่อน ร้อยละ ๒๒.๕๑ 
 -โรงพยาบาล ทีม่ีการเบิกจ่ายแล้ว คือ รพ.สนามชัยเขต,บ้านโพธิ์,พนมสารคาม, บางคล้า, บางปะกง, 
ราชสาส์น,    คลองเขื่อน และแปลงยาว ยังไม่มีการเบิกจ่ายที่ ท่าตะเกียบ, บางน้ าเปรี้ยว  
มีรายละเอียด ตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๓  สถานการณ์การเงินการคลัง  
ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๑  โรงพยาบาลที่มีระดับวิกฤติทางการเงิน ระดับ ๑ ได้แก่ รพ.พุทธโสธร บางน้ า
เปรี้ยว และโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ส่วนวิกฤติ ระดับ ๒ คือ รพ.สนามชัยเขต 
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  ความเคลื่อนไหวระดับวิกฤติทางการเงิน ๓ ไตรมาส 

 
 
สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 
๑.  รพ.พุทธโสธร วิกฤติระดับ ๑ ก าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคาติดลบ ต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
๒.  รพ.บ้านโพธิ์วิกฤติระดับ ๑ จ่ายช าระเจ้าหนี้ต่าง ๆ ต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
๓.  รพ.สนามชัย วิกฤติ ระดับ ๒ จ่ายช าระเจ้าหนี้ต่าง ๆ ต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
๔.  รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ ๑ ระดับวิกฤติเพ่ิมจากเดือนก่อน เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทน OT 
ประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ตั้งหนี้ไว้ใน เดือนเมษายน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๓.๔   หน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
คณะกรรมการ Service plan สาขาไตได้ออกแนวทางการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่  ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดฯ ระดับจังหวัด เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบให้ท าหนังสือยืนยันความ
เห็นชอบในการเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่ เป็นหลักฐานประกอบให้โรงพยาบาลขอตรวจรับรอง
จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ต่อไป 

ประธาน : ให้น าเรื่องนี้เข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๖ ด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน      
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 แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และ
เภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑๑  ราย  ดังนี้  
 ๑.  นางสาวบุษกร  โอสถาเลิศ   ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 ๒.  นางสาววราภรณ์  ยุบลพาส  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 ๓.  นางสาวทับทิม  โสระสิงห์  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 ๔.  นางสาวนภันต์พุทธคุณ  นิมมานนันทน์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ         โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 ๕.  นางสาวนันทิกา  แย้มวงษ์  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางปะกง 
 ๖.  นางสาวธิดารัตน์  ทองชูศักดิ์  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชสาส์น 
 ๗.  นางสาวกรรณิกา  พรมมา  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชสาส์น 
 ๘.  นายพงศกร  นิยมรัตน์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๙.  นายณัทพงศ์  จันทรวงศ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๑๐. นางสาวสุธิดา สมนาม ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๑๑. นางสาวภาริณี  ตันสุริยวงษ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๑๒. นางสาววรวรรณ ทองภู่ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๑๓. นางสาวสุมลมาลย์  จุลสตัย์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๑๔. นางสาวพจมาน  ตันติสิริสมบูรณ์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๑๕. นางพจีภัทร  อนุราชเสนา ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๑๖. นายนันทวัฒน์  กุลศิริรัตน์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๑๗. นางพัชรี  ศิริศักดิ์  ต าแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ      โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๑๘. นางสาวใบหยก เผด็จศึก  ต าแหน่งเภสัชกร   โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๑๙. นางสาวพาสนา  เรืองสวัสดิ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๐. นายพัชรพงศ์  ตันสุวรรณรัตน์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ     โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๑. นายสรัทธ์  รอดภัยปวง  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๒. นางสาวปารมี  วงษ์อุไร  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๓. นายอภิสิทธิ์  มานะเจริญ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๔. นายธนภูมิ  โอสถเจริญผล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๕. นายชาญ  ศุภภิญโญพงศ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๖. นายชยพงศ์  ธนะปุระ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๗. นางสาวอรสินี  วิตนากร  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๘. นายอรรถพล  อนันตสมบูรณ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๒๙. นางสาววรรณี  เจียมใจไพบูลย์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๐. นางสาวชฎาภา  เสวมนตรี  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๑. นายรัฐสภา  ปัตรัตน ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
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 ๓๒. นายวุฒินนท์  เจนสุดรักวงศ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๓. นางสาวภัคฐ์พิชา  วัฒนโรจนกิจ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๔. นางสาวฐิตาพร  พราวพันธุ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๕. นางสาวเมธปียา  สืบทรพัย์อนันต์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๖. นายวุทธ์  โรจนกิจ   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๗. นายวิธวินท์  โรจนกิจ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๘. นางสาวธนชัพร  วิจยาภรณ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๓๙. นายปรมินทร์  เมธีกุล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๐. นายกานต์พิศุทธ์  พงษ์ทองค า  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๑. นางสาวปภาว ี แสงวัฒนากุล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๒. นายวรเมธ  แสงสุพรรณ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๓. นายกวิน  โศจิรัตน ์   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๔. นางสาวจิตรัสย์  แสวงศิริผล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๕. นางสาวฉัตรชฎา ทองภูสวรรค์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๖. นายมนัสวี  ตันอริยกุล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๗  นายศุภพัฒน์  มีสุนทร  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๘. นางสาวพัชรียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๔๙. นายกันต์ธร  สุนทรอารักษ์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๐. นางสาวธิดาพร  เหล่าลอืเกียรติ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๑. นางสาวสุนิสา  เสาวภาคลิมป์กุล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๒. นายวิชเดช  วชิชุลดา   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๓. นางสาวรัฐกานต์  จุติยนต์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๔. นายกานต์บดี  บุญแก้ว  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๕. นายอัษฎาพงษ์  ศรีนวกุล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๖. นายศุภณัฐ  คล้ายอุดม  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๗. นางสาวธัญธร  ตรีรัตนชาติ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๘. นายกฤติน วารีอุดมทรัพย์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๕๙. นายเฉลิมพล  บ ารุงศิริ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖๐. นางสาวสุทธิศรี  สุขส าราญ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖๑. นางสาวปิยธิดา  พิมพิสาร  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖๒. นางสาวพีรดา  เสริมสวรรค์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖๓. นางสาววิมพ์วิภา  มงคลศรีตระกูล ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖๔. นายอธิวิทย์  สินอยู่   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 



 
 

๙ 

 ๖๕. นายปาณัสม์  เลิศประไพ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖๖. นางสาวภัทราวรรณ  ศฤงคารศิริ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ       โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖๗. นางสาวณัชนันท์  ล่อใจ  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๖๘. นางสาวโศรดา  อิงอนุรักษ์สกุล ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
 ๖๙. นางสาวดลพร  ก้องเกียรติงาม ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
 ๗๐. นางสาวร่มฤดี  เกศา   ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สสจ.ฉะเชิงเทรา 
 ๗๑. นางสาวคณาพร  สื่อดวงจิต  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางปะกง 
 ๗๒. นางสาวนิชาภา  เจริญรตัน์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางปะกง 
 ๗๓. นางสาวสุจิตรา  ปัญญาเครือ  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางปะกง 
 ๗๔. นางสาวณัฐธิดา  จิตพิทยานุภาพ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๗๕. นางสาวณิชาภัทร  สมัยพานิช    ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ   โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๗๖. นางสาวมนัสธิดา  ศรียาภัย ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๗๗. นางสาวนริศรา  นพโสภณ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลแปลงยาว 
 ๗๘. นายอภิรักษ์ สินทรัพย์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
 ๗๙. นางสาวฐิติญา  วัฒนกุล ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
 ๘๐. นายสาธิต  การย์บรรจบ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
 ๘๑. นายดิษธร สังแก้ว  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 ๘๒. นางสาววารินาถ  เจริญธรีวิทย์ ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
 ๘๓. นางสาวธีรพร  สังข์ช ู ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชสาส์น 
 ๘๔. นางสาวจตุพร  สกุลสุทธวิัฒน์  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๘๕. นางสาวปาณิสรา  ยิ้มละม้าย ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๘๖. นายสังเกต เผ่ากันทะ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลบางคล้า 
 ๘๗. นายชนะชัย จันทรคิด ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๘๘. นางสาววิมลรัตน์  ประทีปะเสน ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๘๙. นางสาวชนกานต์  เปานลิ ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลพุทธโสธร 
 ๙๐. นางสาวมานิตา  พรรณวดี ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
 ๙๑. นางสาวพิชญา  น้ าค้างงาม ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
 ๙๒. นางสาวนิตยา  ยวงเดชกล้า ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลบางปะกง 
 ๙๓. นางสาวผาณิต  ศรีสุวรัตน์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบางปะกง 
 ๙๔. นางสาวฐิติพร  ยศปิยะเสถียร  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางปะกง 
 ๙๕. นายโกวิทย์  โต๊ะงาม   ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลบางปะกง 
 ๙๖. นางสาวเหมือนฝัน  ตันเจริญ  ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแปลงยาว 
 ๙๗. นางสาวภัคปภัสร ์อัศวชัยโสภณ ต าแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 



 
 

๑๐ 

 ๙๘. นางสาวณิชา  จันทร์ประเสริฐ  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ๙๙. นางสาวปวีณอร  คารวพงศ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๑๐๐. นางสาวพัฒนี  ศีตะจิตต์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ    โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๑๐๑. นายอภิสิทธิ์  สื่อประเสริฐสิทธิ์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๑๐๒. นางสาวนงค์วรภัทร  วนิชย์ถนอม   ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๑๐๓. นางสาวกนกพร  สุขทรัพย์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๑๐๔. นางสาวกุลสิชา  หนไธสง ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๑๐๕. นางสาวพรชุลี  ปานทอง ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 ๑๐๖. นางสาวมนัสธิดา  ศรียาภัย ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 

แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร 
ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ จ านวน ๕  ราย  ดังนี้  

 ๑. นายอัครพล  สุคนธานนท์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๒. นางสาวโสวิภา  ธรรมเตชะพันธุ์  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๓. นางสาวสุนทรี  ชัยโชติรานันท์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๔. นายพุทธภูมิ  สุจารีกุล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
 ๕. นางสาววรินทิพย์  มหาพสุธานนท์ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 ๔.๒  โครงการหมอชวนว่ิง (เนื่องในโอกาสที่แพทยสภาได้จัดตั้งมาครบรอบ ๕๐ ปี) 
 ด้วยแพทยสภา  ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่เป็นตัวแทนของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั่วประเทศ ได้
จัดท าโครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในโอกาสที่แพทยสภาได้จัดตั้งมาครบรอบ ๕๐ ปี ซึ่งจะด าเนินกิจกรรม หมอ
ชวนวิ่งทุกภาคท่ัวประเทศ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น ๑๕ เส้นทาง แล้ววิ่งส่งต่อเป็นทอดๆจากจังหวัดหนึ่งถึง
จังหวัด ถัดไป (๗๖ จังหวัด)  มุ่งสู่พระบรมรูปสมเด็จ       พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
ถึงกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ทุกจังหวัดเริ่มกิจกรรม โดยเริ่ม
จากจังหวัดชายขอบฯ กิจกรรมจะเริ่มช่วงเช้า วิ่งผลัดคนละ ๓-๕ กม. (๗๐-๑๐๐ กม./วัน)  แต่ละจุดพักมี
กิจกรรมวิ่ง รับ-ส่ง สวมเสื้อท่ีแพทยสภาออกแบบ ส่งมอบคฑาเป็นช่วง  แพทยสภาสนับสนุนเสื้อที่ออกแบบมา
เป็นอย่างดี ราคาตัวละ ๒๐๐ บาท (ให้จังหวัดเป็นค่าบริหารจัดการ ๑๐๐ บาท และส่งให้แพทยสภา ๑๐๐ บาท) 
การด าเนินงาน  

จัดสายการวิ่งผลัดเริ่มต้นจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศจ านวน ๑๕ สาย โดยแต่ละสายจะมี 
ผู้อ านวยการวิ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลประสานงาน  และเส้นทางที่เก่ียวข้องกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  คือ เส้นทาง E๑ 
และ E ๒  มีท่านนายแพทย์เจษฎา  โชคด ารงสุข (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  เป็นผู้อ านวยการเส้นทาง  ดังนี้ 
 เส้นทาง E ๑  เริ่มต้นที่อ าเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ส่งต่อคฑาให้จังหวัดปราจีนบุรี  , จังหวัด
ฉะเชิงเทรา , จังหวัดสมุทรปราการ  และวิ่งน าคฑาไปร่วมกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 



 
 

๑๑ 

ตามล าดับ โดยมีก าหนดให้ทีมนักวิ่งน าคฑา ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา
โดยประมาณ ๑๖.๐๐ น. ให้จัดกิจกรรมต้อนรับและเชิญชวนประชาชนวิ่งร่วมกัน ระยะทางประมาณ ๓.๕-๕ 
กม.  
  เส้นทาง E ๒  เริ่มต้นที่อ าเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  ส่งต่อคฑาให้จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดระยอง, 
จังหวัดชลบุรี , จังหวัดสมุทรปราการและวิ่งน าคฑาไปร่วมกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
ตามล าดับ(ทีมนักวิ่งน าคฑาผ่านอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)   
 ในแต่ละจังหวัดให้มีนักวิ่งของแต่ละจังหวัดวิ่งผ่านภายในจังหวัด หรือระหว่างจังหวัดรวมกันแล้วไม่ต่ า
กว่า ๓๐ คน แต่ขอให้มีอย่างน้อย ๕ คน ทีจ่ะต้องไปส่งมอบคฑาที่เวทีกิจกรรมของจังหวัดผู้รับมอบ (การวิ่งผลดั
ระหว่างทาง ๓๐ คน เชิงสัญลักษณ์ เน้นการสร้างกระแสในชุมชน เชิญประชาชนร่วมกันบริจาคสุขภาพที่ดี  
หมอและบุคลากรทางการแพทย์มาร่วมกันวิ่ง เพ่ือเป็นเกียรติแก่วิชาชีพ)   

วิ่งแต่ละวันถึงจังหวัดเป้าหมาย เวลา ๑๖.๐๐ น. ให้จัดกิจกรรมรับทีมนักวิ่ง และเชิญชวนประชาชนวิ่ง
ไปด้วยกัน ประมาณ ๑ ชม.  วิ่งส่งต่อ จังหวัดต่อจังหวัดทุกวัน ถึงท่ีหมาย(กระทรวงสาธารณสุข)  ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ส่วนกลางก าหนดรูปแบบเหมือนกัน ทั่วประเทศ  ส่วนกิจกรรมย่อยแล้วแต่จังหวัด 
ส่วนกลางจ้าง Oganizer ออกแบบประชาสัมพันธ์  ก าหนดจุดกิจกรรม เส้นทาง เป้าหมาย เชิญดาราร่วมสร้าง
กระแส  

นักวิ่งแต่ละช่วงจะต้องเชิญคฑา(แพทยสภา) ไว้ตลอดเส้นเส้นทาง โดยส่งต่อจากจังหวัดไปยังจังหวัดที่
ติดกันจนมาถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น. 

นักวิ่งแต่ละจังหวัดจะต้องวิ่งไปถึงจังหวัดต่อไป เวลาโดยประมาณ ๑๖.๐๐ น. พร้อมกันนั้นจะมีกิจกรรม
ต้อนรับ  และเชิญชวนประชาชนวิ่งร่วมกัน ระยะทางประมาณ ๓.๕-๕ กม. (ให้จังหวัดก าหนดรูปแบบ เดิน-วิ่ง 
ได้ตามความเหมาะสม        แต่ด าเนินการภายใต้กรอบใหญ่)  เน้นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างประชาชนกับ
หมอ ประชาชนกับการออกก าลังกาย  แต่ละจุดเน้นการสร้างกระแสการสร้างสุขภาพประชาชน  ไม่มุ่งเน้นการ
วิ่งเพ่ือรับบริจาคเงิน “เน้นบริจาคสุขภาพที่ดี”   

บนเวทีขอให้มีกิจกรรมพิธีส่งมอบคฑา โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี รวมถึงจัดแสดง
นิทรรศการให้ข้อมูลและกิจกรรมสาธิตเรื่องการวิ่งเพ่ือสุขภาพท่ีถูกวิธี เพ่ือลดการบาดเจ็บและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการออกก าลังกายด้วย    การวิ่ง 
 การด าเนินงานของจังหวัด  
 - จัดตั้งคณะท างานของจังหวัด 
 -จัดหาสถานที่จัดงานรับมอบและส่งต่อคฑา 
  - ส ารวจเส้นทางการวิ่ง  (จากจุดที่เป็นรอยต่อของจังหวัด เพ่ือมาศาลากลาง จุดจากศาลากลางไปยัง
รอยต่อของอีกจังหวัด) 
  - จัดท าโครงการ 
  - ประสานงานร่วมกันระหว่างจังหวัด (จังหวัดเจ้าบ้าน,จังหวัดที่มาส่งมอบคฑาและจังหวัดที่ไปมอบคฑา) 



 
 

๑๒ 

  - รวมรวมประชุมระดับสาย (หารือร่วมกันตลอดเส้นทางของสายนั้นๆ , สรุปแนวทางในการท างาน
ร่วมกันระดับสาย , วิเคราะห์แก้ปัญหาร่วมกัน , น าเสนอเส้นทางและประชุมร่วมกันที่แพทยสภา) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ด าเนินการ 
 ๔.๓) เปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๑ เครือข่ายบริการ อ.ท่าตะเกียบ 
ตามท่ีจังหวัดได้รับงบค่าเสื่อมระดับเขต ระดับจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้จัดสรรให้เครือข่ายรพ..ท่า
ตะเกียบ ๖,๙๒๔,๔๐๐ นั้นเนือ่งจากคปสข ไม่อนุมัติรายการก่อสร้างทดแทนสถานีอนามัย ๒ แห่ง จึงให้
เครือข่ายรพ.ท่าตะเกียบด าเนินการปรับแผนใหม่ ดังนี้ 

- รั้วคอนกรีตบล็อค  แบบเลขที่ ๓๘๘๒/๒๕๒๖ รพ.ท่าตะเกียบ ๒,๔๕๐,๔๐๐ บาท 
- เครื่องบันทึกการท างานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกในครรภ์แฝด รพ.ท่า

ตะเกียบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- เตียงผู้ป่วยแสตนเลส รพ.ท่าตะเกียบ ๗ เตียง ๑๕๔,๐๐๐ บาท 
- ปรับปรุงตัวอาคาร รพ.สต.หนองปรือกันยาง ๔๙๕,๐๐๐ บาท 
- ปรับปรุงตัวอาคาร รพ.สต.บ้านหนองประโยชน์ ๔๙๖,๐๐๐ บาท 
- ปรับปรุงตัวอาคาร รพ.สต.คลองตะเกรา  ๔๙๘,๐๐๐ บาท 
- ปรับปรุงตัวอาคาร รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์ใน   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ปรับปรุงตัวอาคาร รพ.สต.บ้านเทพประทาน   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ทดแทนคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านเทพประทาน   ๗๕,๓๐๐ บาท 
- ปรับปรุงตัวอาคาร รพ.สต.บ้านท่ากลอย ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ปรับปรุงตัวอาคาร รพ.สต.บ้านร่มโพธิ์ทอง   ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ทดแทนคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองขาหยั่ง ๑๑๔,๕๐๐ บาท 
- ทดแทนคอมพิวเตอร์ รพ.สต.หมู่๔ ท่าตะเกียบ ๑๒๘,๖๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ ด าเนินการปรับงบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๑ ส่งสปสช ต่อไป 
 ๔.๔) แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(ปรับระดับ) เสนอเขต 
แผนเปิดหน่วยบริการฯ จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ๑. รพ.สต.บ้านหนองขาหยั่ง ผ่านที่ประชุมเขตแล้ว รอ คณะกรรมการกระทรวงพิจารณา 
 ๒. อ่ืน ๆ ..ขอเปิด รพ.สต.ใหม่  บ้านหนองปลาซิว  ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 
 ๓. ขอปิด รพ.สต.คลองเขื่อน ม.๕ อ.คลองเขื่อน 
แผนขยายเตียงฯ  จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
                                                                         ด าเนินการ  ปี พ.ศ. 
 ๑. รพ.พุทธโสธร  ๕๖๑ > ๖๐๐     ๒๕๖๑    (ปี ๒๕๖๕ >๗๐๐)                      
 ๒. รพ.คลองเข่ือน ๐ > ๑๐                                                ๒๕๖๑ 
 ๓. รพ.แปลงยาว ๓๐ > ๖๐                                                ๒๕๖๓ 
 ๔. รพ.บางคล้า ๓๐ > ๖๐                                                  ๒๕๖๓ 



 
 

๑๓ 

 ๕. รพ.พนมสารคาม ๑๒๐ > ๑๕๐                                         ๒๕๖๔ 
แผนยกระดับฯ จ.ฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
 ๑. รพ.สนามชัยเขต F๑ > M๒ ผ่านเขตแล้ว รอคณะกรรมการกระทรวงพิจารณา 
 ๒. รพ.บางน้ าเปรี้ยว F๑ > M๒                        ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓. รพ.พนมสารคาม M๒ > M๑                        ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๔. รพ.บางปะกง F๑ >  M๒                            ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑   จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.๕๐๖) จ านวนบัตรทั้งสิ้น ๑๕,๐๖๐ ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน ๑๔,๘๕๕ 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๖๔  
อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  อัตราป่วย ๑๐ อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาค
กลางและอัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้  

 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม  ๒๕๖๑ สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๕ ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคน ๒๐.๕๘ (อันดับที่ ๖ ระดับเขตและอันดับที่ ๓๔ ระดับประเทศ) กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ
กลุ่มอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๔๑.๒๙ รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ป ีและ 
๒๕ - ๓๔ ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๔๐.๙๖ และ ๓๑.๙๕ ตามล าดับ อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วย
สูงสุดคือรับจ้าง จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๕๓ ราย รองลงมาคือนักเรียนและในปกครอง      จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ ๔๖ 



 
 

๑๔ 

รายและ ๓๑ ราย ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอคลองเขื่อน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
เท่ากับ ๖๐.๗๗ รองลงมาคืออ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอ าเภอบางคล้า อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 
๓๖.๙๐ และ ๒๖.๒๘ ตามล าดับ 
 กรมควบคุมโรค เน้นย้ ามาในส่วนของการวินิจฉัย ขอให้แพทย์วินิจฉัยให้เร็ว ถ้ามีไข้สูง ๒ วัน ให้ admit 
และในกรณีท่ี admit ให้สังเกตอาการของผู้ป่วยด้วย  
 สิ่งที่กรมควบคุมโรค ขอให้ด าเนินการ คือ ขอให้อ าเภอ/ต าบล ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องเกิน ๒๘ วัน เกินค่ามัธย
ฐาน ๕ ปี ขอให้ด าเนินการเปิด EOC และเน้นรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย ค่า HI/CI ต้องเป็น ๐ ภายใน ๗ 
วัน และในส่วนระดับจังหวัด ถ้ามีอ าเภอ ที่มีผู้ป่วยต่อเนื่องเกิน ร้อยละ ๒๕ ของอ าเภอ จะต้องเปิด EOC ระดับ
จังหวัดด้วย 
 รายงานผลการส ารวจลูกน้ ายุงลายเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑  
ค่า HI ของฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๗.๖๕  สูงสุดที่ อ.คลองเขื่อน ร้อยละ ๑๒.๙๔  ต่ าสุดที่ อ.สนามชยัเขต ร้อยละ ๓.๔๕ 
ค่า CI ในโรงเรียน ของจังหวัด ร้อยละ ๑.๗๙  สูงสุดที่ อ.บางน้ าเปรี้ยว ร้อยละ ๑๑.๘๖ 
ค่า CI ในโรงพยาบาล เป็น ๐ ไม่มีการส ารวจใน รพ.แปลงยาว และคลองเขื่อน 
ค่า CI ในโรงแรม ร้อยละ ๓.๒๔   
ค่า CI ในศาสนสถาน ร้อยละ ๓.๑๔ สูงสุดที่ อ.แปลงยาว รอ้ยละ ๘.๘๗ 
ค่า CI ในโรงงาน ร้อยละ ๒.๔๘ สูงสุด อ.บางน้ าเปรี้ยว  ๑๗.๕๗ 
 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า สถานการณ์แนวโน้มโรคพิษสุนัขบ้าประเทศปี ๒๕๖๑ (ม.ค.-พ.ค.) เสียชีวิต
แล้ว จ านวน ๙ ราย รายล่าสดุที่จังหวัดยโสธร  
 TB โรควัณโรค เป็นอันดับที่ ๒๐ ของประเทศ สถานการณ์วัณโรคท่ีได้น าเสนอเขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้คัดกรองและตรวจเจอผู้ป่วยวัณโรค ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๔๙๔ ราย จาก
เป้าหมาย ๑,๒๑๒ ราย คิดเป็น ๑๗๑ ต่อประชากรแสนราย อ าเภอที่มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนสูงสุด คือ อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา รองลงมาคืออ าเภอบางปะกง และสนามชัยเขต ตามล าดับ  
 โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า  ไวรัสซิกา พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ที่ ต.ศาลาแดง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จ านวน ๑ ราย ผู้ป่วยเป็นนักศึกษาหญิง อายุ ๑๙ ปี เป็นคนจังหวัดอุดรธานี มาฝึกงานที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
ก่อนป่วย ๑ สัปดาห์ ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ และได้เข้ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ , พิษสุนัขบ้า จังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่
พบผู้เสียชีวิติ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๒   การติดตามงบสนับสนุน รพ.สต./สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 
สรุปการสนับสนุน Fix Cost ของเครือข่าย  ให้รพ.สต.  คิดเปน็ร้อยละจากเกณฑ์ดังนี้  



 
 

๑๕ 

 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ร้อยละ 50.00 อ.ท่าตะเกียบ ร้อยละ 51.56 อ.บางคล้าร้อยละ 102.41 อ.บาง
น้ าเปรี้ยว ร้อยละ 65.80  อ.บางปะกงร้อยละ 100 อ.บ้านโพธิ์ร้อยละ 62.53 อ.พนมสารคามร้อยละ 50.94 อ.
สนามชัยเขต ร้อยละ 60.40 อ.แปลงยาวร้อยละ 73.44 อ.ราชสาส์นร้อยละ 37.50 อ.คลองเข่ือนร้อยละ 100 
รายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๓ การประมาณการงบผู้ป่วยใน ( IP ) (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

๑๖ 

  
 ๕.๔ การก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (ค่า K) รายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส าหรับหน่วย
บริการภาครัฐ สังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- มติคณะท างานก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพของหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗(คณะท างาน ๕ X ๕) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมติที่ประชุม เสนอให้งบ
ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมให้จ่ายในอัตราที่เท่ากัน (K ๑) โดยไม่มีค่าถ่วง
น้ าหนักผลงานบริการ (ค่า K ๒) รายหน่วยบริการและมอบ สปสช. เขต ๖ ระยอง น าข้อเสนอของคณะท างาน ๕ 
X ๕ เสนอผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. ต่อไป 
- การก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (ค่า K) รายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส าหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้จ่ายในอัตราที่เท่ากัน (K๑) โดยไม่มีค่าถ่วงน้ าหนักผลงานบริการ (ค่า K๒, 
K๓) 
- มอบ สปสช. เขต ๖ ระยอง แจ้งส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.เพ่ือโอนเงินค่าบริการ
ผู้ป่วยใน ปี ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมให้กับหน่วยบริการภาครัฐสังกัด สป.สธ. / หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด สปสธ. / 
หน่วยบริการเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 ๕.๕  ค่าป่วยการ อสม. 
  ๕.๕.๑ การหักเงินค่าป่วยการ อสม.  
มีการร้องเรียน เรื่องการหักเงิน อสม. ในการไม่เข้าประชุม ครั้งละ ๕๐ บาท ส่งงานช้า ๕๐ บาท แล้วเงินนั้นไป
อยู่ที่ไหน  
ประธาน : ก าชับให้ถือปฏิบัติ ให้สาธารณสุขอ าเภอ ไปประชุม รพ.สต. ก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา ด าเนินการตาม
ระเบียบไม่มีการหักเงิน เรี่ยไรต่างๆ 
  ๕.๕.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าปว่ยการ อสม. 
การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ ระบบเดิม แตกต่างจาก ระบบใหม่ 
 ระบบเดิม (ระบบเงินสด ผ่าน อบจ.)       
๑.  อบจ. ส่งเงินให้ สสจ. และ สสจ. โอนเงินให้พื้นที่ เบิกจ่ายเงินให้ อสม.  
๒.  หน่วยงานต้องมีหลักฐานการเซ็นรับเงินของ อสม. ทุกครั้ง และต้องเก็บรายงานผลการด าเนินงาน ของ อสม. 
ส่งให้กับ อบจ. 
๓.  ไม่มีการตรวจสอบข้อมูล อสม. กับฐานทะเบียนราษฎร์ ก่อนการเบิกจ่าย 
๔.  จังหวัดรายงานผลการด าเนินงาน อสม.ตามแบบรายงาน สสจ.๑ ในเวปไซต์ของกอง สช. ทุกเดือน 
๕.  การเบิกจ่ายเงิน อสม. ส่วนใหญ่พบว่ามีปัญหาล่าช้า เนื่องจาก อบจ. ได้รับงบประมาณตามไตรมาส 
 ระบบใหม่ (ระบบ e-payment) 
๑.  อบจ. ส่งเงินให้กรมบัญชีกลาง และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ อสม. โดยตรง 



 
 

๑๗ 

๒.  หน่วยงานเก็บเฉพาะแบบรายงาน อสม. ๑ ไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น เมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินให้ อสม.จะ
สรุปรายงานผลการโอนเงินให้หน่วยงานทราบทุกครั้ง 
๓.  มีการตรวจสอบข้อมูล อสม. กับฐานทะเบียนราษฎร์เพื่อตรวจสอบการมีชีวิตก่อนเบิกจ่ายทุกเดือน 
๔.  อสม. รายงานผลตามแบบ อสม.๑ โดยประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เซ็น
รับรองในแบบรายงาน (จังหวัดไม่ต้องรายงาน สสจ. ๑ )  
๕.  กรมบัญชีกลาง สามารถจัดสรรงบประมาณท่ีได้เพ่ือโอนงบค่าป่วยการเข้าบัญชีธนาคารให้ อสม. ได้ทุกเดือน
ภายในวันที่ ๒๐ ชองเดือนถัดไปที่ส่งผลงาน 
    รายละเอียดอ่ืนๆ ตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๖  การปฏิบัติราชการแทนกันของข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดตาม ที่น าเสนอในที่ประชุม และ ได้ท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วย ทราบแล้ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๗  นโยบายมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน 
 การประชุมสรุปผลงานและการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board)เขตสุขภาพที่ ๖ ในวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑โดยมีนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต ๖ เป็นประธานในการประชุม 
ได้แจ้งให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดโมเดลน าร่องในการด าเนินงานนโยบายมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน  
 โดยมีรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม เน้นย้ าให้ทุกหน่วย ศึกษานโยบาย
มหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๘ ส ารวจประเมิน ADL ผู้เกษียณอายุราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
กลุ่มข้าราชการเกษียณขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลประเมิน ADL ผู้เกษียณอายุราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งนี้
ได้แนบรายชื่อพร้อมที่อยู่ รายละเอียดตาม Excel ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๙  ค่าตอบแทนก าลังคนสาธารณสุข(ฉ.๑๑,ฉ.๑๒) ปี ๒๕๖๑ 
สรุปการปรับเกลี่ยโดยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับค่าตอบแทน ๒๒,๓๕๓,๗๕๐.๗๒ บาทเป็นของโรงพยาบาล 
๙,๑๗๐,๘๔๖.๐๔ บาท รพ.สต. ๑๓,๑๘๒,๙๐๔.๖๘ บาทรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๑๐  ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยเงินนอกงบประมาณ 
ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง เลขที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๔๕ ลงวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือกระทรวงการคลัง เลขท่ี กค ๐๔๐๒.๓/๐๒๐๙๑๐ ลง
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามมา ให้กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย



 
 

๑๘ 

การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๑๑  ผลงาน Service Plan ๒๕๖๑ 
สรุปผลงาน/นวัตกรรม(BEST PRACTICE) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ Service Plan ๒๒ สาขา มีผู้ส่งผลงานเข้าคัดเลือกในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น จ านวน ๓๓ เรื่องรายละเอียดตาม Power Point ที่น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม่มี- 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
 
  ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ        รุ่งทิวา ประสานทอง 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                           (นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง)                                                                    
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
               ผู้จดรายงานการประชุม                                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


