
รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุขและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 9 / ๒๕๕6 

วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา 13.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

---------------------------------------------------- 
ผู้มาประชมุ  
๑. นพ.วิวัฒ   ค าเพ็ญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร (ประธาน) 
2. พญ.รจนา    ขอนทอง   แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. นพ.ไพฑูรย ์ อ่อนเกตุ   หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
4. นางนงนุช  พิเคราะห์งาน  แทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
5. นายศิริชัย  ลิ้มเลิศเจริญวนิช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
6. นางสมศิริ  ศัลยพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และปฏิบัติหน้าที่ 
                                                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
7. นางสาวเรวดี  ด าประภา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
8. นายสุเทพ  นาคนาม  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ   
9. นางอรัญญา  ศรีโพธิ์   หัวหน้างานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ  
10. นางนวลปรางค์ เมธีกุล   หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 
11. นางสาวก าไลทิพย ์ ระน้อย   หัวหน้างานสารสนเทศและสุขศึกษา 
๑2. นางสาววรีรัตน์ สุนทรสุข  หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
13. นายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์  หัวหน้างานควบคุมโรค 
14. นางวิมานรดี  รัตนประภา  หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค 
15. นางลออศร ี จารุวัฒน์  หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
16. นางสาวพยอม ค าอาจ   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

รักษาการหัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
๑7. นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองขลุง 
18. นพ.ทวีศักดิ ์ คณุตม์วงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 
19. นพ.บัลลังก์  อุปพงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย 
20. นพ.จักรพงษ ์ เฮงตระกูลเวนิช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองลาน 
21. นพ.โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานกระบือ 
22. นพ.ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามัคคี 
23. นพ.ธีรพงศ์  ตัญเจริญสุขจิต  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
24. นางสาวชบา  ไชยเชษฐ์  แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางศิลาทอง 
25. นพ.วีระศักดิ ์ ด ารงพงษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทรงาม 
26. นพ.วัชรพงษ์ วิศาลศักดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 
 

/27. นพ.ปิยะวัตร... 
... 
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27. นพ.ปิยะวัตร ค าอุไร   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 

28. นายอาริยะ  บุญเกต ุ   สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
29. นายสุรัตน์  อยู่ยอด   สาธารณสุขอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
30. นายนิคม    สุกใส   แทนสาธารณสุขอ าเภอคลองขลุง 
31. นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง   แทนสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 
32. นายพิชัยภูษิต กาจธัญญกิจ  แทนสาธารณสุขอ าเภอคลองลาน 
33. นางณัฏยา  หญ้าลาภ  สาธารณสุขอ าเภอพรานกระต่าย 
34. นายพิริยะ  เมืองมูลชัย  สาธารณสุขอ าเภอไทรงาม 

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี 
35. นายอ านาจ   น้ ามลิวรรณ  สาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 
36. นายวิโรจน์  สังข์ยก   แทนสาธารณสุขอ าเภอลานกระบือ 
37. นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 
38. นายประจักษ์ แก้วกิจจา  สาธารณสุขอ าเภอทรายทองวัฒนา 
39. นายรัชนีกร  พรหมอิน  แทนหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
40. นางสาวทัศนีย์ พันปี   หัวหน้างานการเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
41. นายวิเชียร    กาศสมบูรณ์  หัวหน้างานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  
42. นางจันทร์ทิวา ยอดนิล   แทนผู้อ านวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
43. นายกฤษณะ  โมราสุข   หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
44. นางพรรัตน์  รอดเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม(ติดราชการ) 

1. นางกาญจนา  ลิ้มเลิศเจริญวนิช  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
2. นพ.รังสันต์  ชัยกิจอ านวยโชค  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน 

บริการสุขภาพ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. นายวิเศษ  อุดมศิลป์  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พญ.อังคณา  อุปพงษ์   นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ก าแพงเพชร 
2. นางนาฏยา  ดีลิ่ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
3. นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สสจ.กพ. 
4. นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
5. นางสาวน้ าค้าง ฉ่ าสอน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.กพ. 
6. นางวิไลรัตน์  ปิตุยะ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
7. นางสุคิด  วงเวียน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ไทรงาม 
8. นายสมโภชน์  ทรัพย์เจริญพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 
9. นางวรรณวิมล ตินะลา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.ก าแพงเพชร 

/ 10. นางสุชาณ.ี.. 
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10. นางสุชาณ ี สุวัฒนารักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.คลองขลุง 
11. นางจารุสิริ  อาจสม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
12. นางสาววนิดา บัวกล้า   นักวิชาการสาธารณสุข รพ.คลองลาน 
13. นางอัญชลี  สีตลพฤกษ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.พรานกระต่าย 
14. นายประทีป  บดีรัฐ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.คลองขลุง 
15. นายศุภเมธี  เกษวิริยะการ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ไทรงาม 
16. นายเอกณรงค์ ภู่ทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ขาณุวรลักษบุรี 
17. นายวิษณุ  ภู่ทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บึงสามัคคี 
18. นายอลงกต  พวงพุ่ม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปางศิลาทอง 
19. นายชาติ   อ่ึงเส็ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.คลองลาน 
20. นายล้อม    แผ่วงค ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ขาณุฯ 
21. น.ส.บุษบา   ภูริศักดิ์ไพโรจน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ลานกระบือ 
22. นางศรีธนา   เหล่ารอด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ไทรงาม 
23. น.ส.ภารดี    วงศ์ราษฎร์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ รพ.ปางศิลาทอง 
24. นางนวลจันทร์  พันธุ์วิทยากุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.บึงสามัคคี 
25. นางมณฑาทิพย์   นาคทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.โกสัมพีนคร 
26. น.ส.วนิดา    สารศิริ   เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 

เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1) ขอแสดงความยินดีกับ พญ.รจนา ขอนทองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
2) มอบรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุข( อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2557  
3) มอบรางวัลการแข่งขันพิชิตอ้วนพิชิตพุง  

4) เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด 
4.1) เดือนกันยายน 2556 มีผู้เกษียณอายุราชการหลายท่าน ระดับจังหวัดได้แก่ 

ท่านผู้ว ่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายประธาน ดวงพัตรา) ในส่วนของสาธารณสุข ได้แก่      
นพ.ก าชัย รังสิมันต์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลก าแพงเพชร ซ่ึงจะมีงานเลี้ยงส่งในวันที่ 30 กันยายน 2556  

4.2) เรื่องความมั่นคง ในเรื่องการจัดการภาวะวิกฤตเรื่องน้ า ขอให้อ าเภอที่มีปัญหา     
ส่งทีมไปช่วยตามสถานการณ์ ส่วน Stock ยา มอบให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯจัดเตรียมในปริมาณที่เหมาะสม    
ถ้ามีประเด็นส าคัญก็จะประชุมผ่านทาง web Conference   

5) เรื่องจากการประชุมเขตฯ 
5.1) การบรรจุลูกจ้างสายวิชาชีพ รอบที่ 2 ท่านผู้ตรวจราชการฯให้จัดสรรตาม  Service 

Plan เวลาจัดสรรขอให้ พบส.มาร่วมพิจารณาด้วย หลักเกณฑ์มีอยู่แล้ว 
 
 ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

/ ระเบียบวาระ... 
... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / ๒๕๕6 
เลขานุการที่ประชุม   ได้ลงรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕6  ใน Website : www.kpo.moph.go.th  
เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

   ที่ประชุม       รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / ๒๕๕6 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   วาระติดตาม 

 3.1 Service Plan 
ประธาน  การด าเนินงาน Service Plan มีความคืบหน้าไปมาก การด าเนินงานให้เริ่มจากสิ่งที่ควร
จะท า ในมุมมอง สาขาที่ 1 – 9 รวมเป็นสาขาที่ 10 ซึ่งจะเชื่อมโยงตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยเฉพาะ
ปฐมภูมิ เน้นหนักเรื่อง NCD มี 6 เรื่อง ตัวชี้วัดประมาณ 88 ตัว แต่ละเรื่องต้องมีตั้งแต่ 1) Workload วันที่ 4 
ตุลาคม 2556 รัฐมนตรีฯและปลัดกระทรวงฯเชิญประชุมและท า MOU 2) HR ทุกสาขาชัดเจนปรับไปตาม
สถานการณ์      3) งบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง มีแผนแล้ว 4) เรื่องคุณภาพ ตั้งเป้าหมายไว้เลย หลายแห่งน่าจะ
ผ่านเกณฑ ์ 5) MIS อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเวรเช้า/บ่าย/ดึก เข้าใจ โดยเฉพาะโรงพยาบาลก าแพงเพชร เพราะ
จะใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามงาน ข้อมูลในการน าเสนอรอบแรกและรอบที่ 2 ต้องตรงกัน ขอให้ช่วยก าชับ 
พบส.ด้วย จังหวัดจะนิเทศงานรอบแรกให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจราชการ และนิเทศงานของผู้ตรวจราชการฯ จะไปดู
ปัญหา และ แนวทางแก้ไข คือ แผนของ CUP ไม่ใช่แผนของโรงพยาบาล ส่วนการนิเทศงานรอบที่ 2 จะไปดูผลลัพธ์ 
ซึ่งมีผู้สอบถามมามาก ในเรื่องของ MIS ว่าผลงาน 100 % จริงหรือไม่ ฉะนั้น CUP ต้องไปพิสูจน์ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาล เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จังหวัดก็จะไปพิสูจน์เช่นกัน 
  ใน Service Plan มีเรื่องหนึ่งที่เป็น Model ระดับประเทศ คือ เรื่องไต ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนมา  2 ล้านบาท ได้จัดสรรให้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องส่งแผนให้มูลนิธิฯ ประมาณเดือนตุลาคม 2556 
ซึ่งต้องไปท าเรื่อง Non Drug Therapy ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. ประมาณ 6 ล้านบาท อยู่
ระหว่างการจัดท าหลักสูตร ถ้าได้รับจัดสรรเงิน จะโอนให้พ้ืนที่ด าเนินการต่อไป แต่จะไม่เฉพาะโรคไตจะเพ่ิมสาขา
อ่ืนๆเข้าไปด้วย ขึ้นอยู่กับบริบทของอ าเภอนั้นๆ 
  การจัดท าแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนตุลาคม 2556 และจัดท า
แผนงาน/โครงการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จากนั้นก็ลงมือท างาน 
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 3.2  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการ(MIS) และงานระบาดวิทยา 

 งานระบาดวิทยา 
คุณหทัยรัตน์ สุนทรสุข สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ภาพรวมประเทศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2556 พบผู้ป่วย 
127,791 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 198.75/แสนประชากร เสียชีวิต 119 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.19 
จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในอันดับที่ 42 ของประเทศ มีผู้ป่วยจ านวน 971 ราย อัตราป่วย 135.87 /แสน
ประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.14 แนวโน้มจ านวนผู้ป่วยลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 30 เป็นต้นมา  
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556  พบว่าร้อยละของหลังคาเรือนที่พบลูกน้ า (HI) ลดลง อยู่ที่
ร้อยละ 23.48  ภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลาย พบในภาชนะท่ีอยู่นอกบ้านเพ่ิมข้ึน สถานทีไ่ด้รับเชื้อยังเป็นบ้านผู้ป่วย 
และในชุมชน  
   พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพ้ืนที ่71 ต าบล 374 หมู่บ้าน และ 20 ชุมชน อ าเภอที่มีการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมพลังเอาชนะไข้เลือดออก ได้แก่ อ.ลานกระบือ พรานกระต่าย คลองขลุง และทรายทองวัฒนา 

/ สถานการณ.์.. 
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สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และ ILI  พบว่า ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และ ILI  
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 34 เป็นต้นมา อัตราการใช้ยา Tamiflu  พบว่าโรงพยาบาลไทรงาม ปางศิลาทอง 
ลานกระบือ มีการใช้ยา Tamiflu  ค่อนข้างต่ า ขอให้เร่งรัดการใช้ยาด้วย เพราะช่วงนี้พบว่ามีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 
2009 (H1N1)  

ส าหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ A ( H7N9 ) ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2546 – 
2556 พบผู้ป่วย 630 ราย เสียชีวิต 375 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 59.52   ส าหรับปี 2556 พบผู้ป่วย 
จ านวน 28 ราย เสียชีวิต 16 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 57.14  ใน 5 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา บัง
คลาเทศ และอียิปต์  ในเดือนกันยายน 2556 พบผู้ป่วย 2 รายที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีประวัติสัมผัสไก่ป่วยและ
ตายในหมู่บ้าน 
   สถานการณ์โรคโคโรนา สายพันธุ์ 2012  พบการติดเชื้อใน 8 ประเทศ จ านวนผู้ป่วย 
130 ราย ป่วยตาย 58 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 45 ในกลุ่มอายุ 2 – 94 ปี อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ปี และใน
กลุ่มป่วยมีประวัติการเดินทางไปในประเทศจอร์แดน ซาอุดิอาราเบีย กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
   สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ภาพรวมประเทศพบผู้ป่วย  33,506 ราย อัตราป่วย 
52.74 ต่อแสนประชากร แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จังหวัดก าแพงเพชร พบผู้ป่วย 436 ราย อัตราป่วย 61.01 ต่อ
แสนประชากร โดยอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.คลองขลุง เมืองฯ และทรายทองวัฒนา กลุ่มอายุที่พบ
ผู้ป่วยสูง ได้แก่อายุที่ต่ ากว่า 1 ปี หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มก้อน คือ ต าบลทุ่งทราย ถ้ ากระต่าย
ทอง และ เทพนคร 
ประธาน   1) เดือนหน้าขอให้น าเสนอ Stock Tamiflu ด้วย  Early Detection คือการจ่ายยา 
Tamiflu ภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าให้หลัง 48 ชั่วโมงไปแล้วจะไม่มีประโยชน์ เพราะกลไกของยาจะไปลดการ
เจริญเติบโตของเชื้อไวรัส 
   2) ไข้เลือดออก มีหลายโรงพยาบาลที่ใช้แบบฟอร์ม Monitor Shock แล้ว ปีนี้เชื้อ
ไข้เลือดออกเป็น Serotype 3 โอกาสที่จะ Shock สูงมาก AFRIM ผลออกมาแล้ว Secondary Infection ประมาณ 
80 % และจ านวนผู้ป่วย 930 ราย 50 % เป็น DHF แบบฟอร์ม Monitor Shock จะเริ่มใช้เมื่อวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็น 
DHF  โรงพยาบาลทีน่ าแบบฟอร์ม Monitor Shock มาใช้ได้เป็นอย่างดี คือตึกผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
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3.3 ยาเสพติด  
คุณนวลปรางค์  เมธีกุล  สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเดือนกันยายน 2556 ผล
การบ าบัดผู้ติดยาเสพติดทุกระบบด าเนินการไดค้รบถ้วนตามเป้าหมาย 1,972 ราย การคีย์ข้อมูลด าเนินการได้ดี 
โดยในระบบนิสป้าของมหาดไทย ในภาพรวมด าเนินการได้ร้อยละ 87.73  และใน บสต. 3 ด าเนินการได้ร้อย
ละ 81  และ บสต.4  ด าเนินการได้ร้อยละ 60.64 จากผลการด าเนินงานดังกล่าวท าให้จังหวัดก าแพงเพชรมี
ผลงานเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดขนาดกลาง และของจังหวัดในภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศจาก
การจัดอันดับของกระทรวงมหาดไทย 
ประธาน การวัดผลงานจะวัดที่ บสต. ยาเสพติดผ่านช่วงการบ าบัดไปแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วง
แก้ปัญหา Social Pathology เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชีพ ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเกณฑ์ให้มีการติดตาม
ครบ 4 ครั้งในเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่า 80 %  ซึ่งจากรายงานทั้งประเทศ บสต. 5 ด าเนินการได้ไม่เกิน 30 % 
ขอสอบถามที่ประชุมการคีย์ บสต. 5 มีปัญหาหรือไม่ จากสาเหตุใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย จะได้น าเรียนผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ ในที่ประชุมประจ าเดือนต่อไป 

  ที่ประชุม        รับทราบและถือปฏิบัติ 

/ 3.4  การเบกิจ่าย... 
... 



 - ๖ - 

 3.4  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
คุณทัศนีย์  พันปี  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2556 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ด าเนินการเบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.ทั้งหมด โดยงบด าเนินงาน ส านักงานปลัดกระทรวงฯก าหนดว่าสิ้น
เดือนกันยายน 2556 ต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 100 นั้น ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 25 กันยายน 
2556 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.98 คาดว่าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ภาพรวมจังหวัดเบิกจ่ายได้ 
98.74 % ภาพรวมจังหวัดทุกประเภททุกงบ สามารถด าเนินการเบิกจ่ายไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนด  
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 3.5 การเปิดโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
ประธาน  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาล
โกสัมพีนคร ในวันที่ 23 กันยายน 2556 แต่เนื่องจากมีภารกิจส าคัญ ได้มอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุขมาเป็นประธานแทนนั้น จากการประสานทีมเลขาฯ ได้แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ต้องการมาด้วยตนเอง จึงขอเลื่อนการเปิดโรงพยาบาลโกสัมพีนครออกไปก่อน 
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คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์ การขึ้นทะเบียนโรงพยาบาลโกสัมพีนคร ตามที่ที่ประชุมมีมติให้ขึ้นทะเบียนประชากร 
UC ของอ าเภอโกสัมพีนคร จ านวน 12,000 คน นั้น สปสช.เขต ได้ลงมาตรวจเยี่ยม และแจ้งว่าถ้าจะขึ้น
ทะเบียนประชากรทั้งอ าเภอก็สามารถท าได้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯจึงได้ตัดสินใจให้โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
ขึ้นทะเบียนประชากร UC ทั้งอ าเภอ จ านวน  23,625 คน โดยจะตัดจ านวนประชากรจาก CUP ก าแพงเพชร
ออกมา ซึ่งจะมี รพ.สต.ที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หนองแดน ป่าพุทรา ป่าคา ลานดอกไม้ เกาะราก
เสียด โกสัมพี โนนสมบูรณ์ และท่าคูณ ในการให้บริการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนหน่วยบริการ ยังคงมีคน
จากโกสัมพีนครไปรับบริการที่โรงพยาบาลก าแพงเพชร ก็ขอให้ให้บริการด้วยและเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาล  
โกสัมพีนครภายหลัง โดยไม่ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย หรือขอใบส่งตัว  จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปที่                
รพ.ก าแพงเพชร และโกสัมพีนครแล้ว  
ประธาน ในระหว่างการปรับเปลี่ยน ขอฝากโรงพยาบาลก าแพงเพชรซึ่งเป็นแม่ข่าย ขอให้
ยืดหยุ่นไปก่อน เพ่ือให้การรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเป็นไปด้วยความสะดวก 
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 3.6 การน าเสนอผลการด าเนินงาน DHS ของอ าเภอเมืองก าแพงเพชร และอ าเภอทรายทอง
วัฒนา รายละเอียดตาม Power Point  น าเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

 4.1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ / เทศบาลเมืองฯ 
  4.1.1 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ 
   -  ไม่มี 
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  4.1.2 เทศบาลเมืองฯ 
คุณจันทร์ทิวา ยอดนิล ขอท าความเข้าใจเรื่องการควบคุมโรค เดิมท้องถิ่นต้องมีการจัดซื้อทรายอะเบท 
สนับสนุนให้กับโรงพยาบาล และ รพ.สต. ในพ้ืนที่ แต่ได้รับทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.) ไดจ้ัดซื้อ 
ทรายอะเบทสนับสนุนเป็นจ านวนมาก ขอสอบถามว่าในปี 2557 ท้องถิ่นควรจะจัดตั้งงบประมาณในการซื้อ
ทรายอะเบทอีกหรือไม ่
ประธาน ไม่ควรจะจัดซื้อแล้ว เพราะจะซ้ าซ้อนกัน การใช้ทรายอะเบท เป็นเพียงกลวิธีหนึ่งใน
การแก้ปัญหา 

ที่ประชุม        ร ับทราบ 

  ๔.2 เรื่องของโรงพยาบาลก าแพงเพชร/โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอ าเภอ 
  4.2.1 โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
พญ.รจนา ขอนทอง  ระบบ Thai-Refer อยู่ระหว่างด าเนินการ ในเรื่องของห้องฉุกเฉินขอชะลอออกไปก่อน 
แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

  ที่ประชุม        รับทราบ 

  4.2.2 โรงพยาบาลชุมชน 
นพ.วินัย ลีสมิทธิ์  แผนงานที่จะด าเนินการในปี 2557 ของ CUP คลองขลุง 

 1) เรื่อง Service Plan  
 2) เรื่อง communicable disease จะท าเรื่อง Sepsis ร่วมกับโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 3) Long Term Care  ตั้งหน่วยผ่าตัดต้อกระจก โดยของบสนับสนุนจาก อบจ.  
 4) เรื่องการวางแผนเชิงระบบ เรื่องของการใช้ Log Frame  

 ที่ประชุม        รับทราบ 

 4.2.3 สาธารณสุขอ าเภอ 
คุณเอกวุฒิ  แตงดารา  ด้วยได้รับการประสานจากงานทันตฯแจ้งก าหนดการของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 
พอ.สว. ที่จะขึ้นไปให้บริการในพื้นที่สูง ดังนี้ 
  วันที่ 17 ตุลาคม 2556  -  บ้านชุมนุมไทร และบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ าร้อน อ.คลองลาน 
  วันที่ 18 ตุลาคม 2556  - บ้านคลองมดแดง อ.คลองลาน 
  วันที่ 19 ตุลาคม 2556  - บ้านโล๊ะโคะ๊ อ.โกสัมพีนคร 
  วันที่ 20 ตุลาคม 2556  - บ้านป่าคา อ.คลองลาน 
  ในส่วนของทีมสนับสนุน ประกอบด้วยทีมของโรงพยาบาลโกสัมพีนคร และรพ.สต.ใน
พ้ืนที่ ส าหรับผู้ที่มีจิตอาสาที่ต้องการขึ้นไปปฏิบัติงานร่วมกัน ให้ประสานที่งานทันตฯส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดก าแพงเพชร หรือสาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร 

 ที่ประชุม        รับทราบ 
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 4. 3 เรื่องของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

คุณสมศิริ  ศัลยพงษ ์     1) แผนสาธารณภัย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ขอเชิญประธาน/เลขานุการคณะกรรมการ

และคณะท างานเตรียมความพร้อมรับมือและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHER) ตาม
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ที่ 89 /2556 ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO 
Conference)  ในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.  
   2) เงิน Pap Smear 
   ตามท่ี สปสช.ไดจ้ัดสรรเงิน Pap Smear มาให้ 250 บาท/คน และจังหวัดได้จัดสรร 
ให้ CUP ไปพร้อมกับงบรายหัว จ านวน 125 บาท /คน ไปแล้วนั้น ส าหรับงบที่เหลืออีก 125 บาทที่อยู่ที่
จังหวัดนั้น ขณะนี้ได้โอนลงไปที่เครือข่ายแล้ว ส าหรับรายละเอียดที่ CUP ต้องจัดสรรให้ รพ.สต.นั้น งาน NCD 
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
   อีกส่วน คืองบคุณภาพปฐมภูมิ สปสช.ได้จัดสรรให้โรงพยาบาลพร้อมงบรายหัวไปแล้ว 
8 ล้านกว่าบาท และให้จังหวัดพิจารณาจัดสรรให้ตามผลงานอีก  4 ล้านกว่าบาท โดยกติกาให้ใช้ผลงานตาม
ตัวชี้วัด 8 ตัว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 – มีนาคม 2556  จังหวัดได้สรุปผลงานส่งให้ สปสช.แล้ว และ 
สปสช.ได้โอนเงินมาที่ CUP จ านวน 12 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้ CUP โอนเงินให้ รพ.สต.ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2556  แต่เนื่องจากมีความผิดพลาดในเรื่องของการคิดผลงาน ท าให้เงินที่โอนลงให้แต่ละ 
CUP ไม่ถูกต้อง แนวทางแก้ไข คือ ให้จัดสรรเงินให้ รพ.สต.ตามผลงานตามเอกสารไปก่อน ในส่วน CUP ที่ได้รับ
เงินที่คลาดเคลื่อน จังหวัดให้น าไปปรับเกลี่ยในปีงบประมาณ 2557 
   การกันเงิน CF ของเขต ในการบริหารงบ ปี 2557 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาดูแลการจัดสรรเงินในส่วนของงบรายหัว 3 เรื่อง คือ 1) งบ CF  2) งบ 3 %    
3) งบค่าตอบแทน โดยในเรื่องงบ 3 % ได้มอบให้เขตฯพิจารณาว่าจะจัดสรรอย่างไรภายในเขต ถ้าเทียบกับปีที่
ผ่านมาจังหวัดก าแพงเพชรน างบไปช่วยจังหวัดอ่ืนในเขต 17 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2557 การกันเงินเปลี่ยน
จากเดิมกันไว้ 60 % เป็น 63 % โดย 3 % ที่เหลือจะคืนให้กับพ้ืนที่ ซึ่งเขตจะแบ่งงบ 3 % ออกเป็น 2 ส่วน 
คือสัดส่วน 1.5 : 1.5 โดยส่วนแรกเขตฯได้ค านวณออกมาแล้วจังหวัดก าแพงเพชรได้รับเงินคืน 10 ล้านบาท 
พร้อมรายละเอียดของแต่ละโรงพยาบาลว่าได้รับจัดสรรจ านวนเท่าไร ส าหรับส่วนที่ 2 ได้น าเสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดฯพิจารณาจัดสรรให้ใน 2 เงื่อนไข คืออัตรารายได้ UC ต่อบัตร ภาพรวมจังหวัดอัตรา 1,496 
บาท โรงพยาบาลที่ได้น้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลลานกระบือ 1,078 บาท อีกครึ่งคิดตามส่วนต่างของรายรับ 
OPD ค านวณแล้วได้รับ 7.9 ล้านบาท สรุปแล้วจังหวัดก าแพงเพชรจะได้รับเงินเงินคืนมาประมาณ 18 ล้านบาท 
ทั้งนี้ในรายละเอียดจะไม่มีในส่วนของโรงพยาบาลโกสัมพีนคร ได้แจ้งไปแล้วว่ามีโรงพยาบาลเปิดใหม่ แต่เนื่องจาก
ไม่มีฐานเงินเดือน จึงมีเงื่อนไขว่า 3 % โรงพยาบาลก าแพงเพชรต้องจัดสรรให้โรงพยาบาลโกสัมพีนครด้วย 
เนื่องจากฐานข้อมูลยังไม่ได้แยกออกมา  
นพ.บัลลังก์  อุปพงษ ์ 1) เป็นมติจากคณะกรรมการ สปสช.กลางไมต่้องการให้มีเงินค้างท่อ โดยแต่ละจังหวัด
ไม่ควรกันเงิน CF ไว้แล้ว ควรโอนลงพ้ืนที่เพ่ือให้สถานการณ์การเงินดีขึ้น 
   2) ในส่วนของการหัก 3 % ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจราชการฯว่าจะวินิจฉัยอย่างไร มีหลาย
วิธีการที่จะปฏิบัติ เบื้องต้นต้องค านึงว่า รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล และโกสัมพีนครมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา และในส่วนของ
รพ.โกสัมพีนคร น่าจะมีความชัดเจนว่าจะได้รับการจัดสรรจากโรงพยาบาลก าแพงเพชรเท่าไร รวมทั้งเงิน OP IP 
ด้วย จะได้วางแผนบริหารจัดการได้  
ประธาน   1) กรณีของ รพ.โกสัมพีนคร ให้รอความชัดเจนจาก สปสช. ก่อน แต่เบื้องต้น
โรงพยาบาลโกสัมพีนครต้องได้ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยนอกทั้งอ าเภอ  
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2) ส่วนประเด็นเงิน CF นั้น มี 2 แนวคิด ถ้าโอนลงพ้ืนที่เลยก็ต้องดูว่ามีการบริหาร
จัดการที่ดี กับอีกส่วนค้างไว้ และตรวจสอบเป็นช่วงๆ  

3) งบ 3 %  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯตัดสินแล้ว มีแนวคิดที่จะน ามาช่วย 42 อ าเภอใน
เครอืข่ายทีมี่ปัญหาเรื่องประชากร ( 3 % ของเงินเดือน UC เท่านั้น) โดยแบ่งเป็น 50 : 50 ส่วนแรกน าไปช่วย 
42 CUP ที่มีปัญหาประชากรน้อย ซึ่งจังหวัดก าแพงเพชรได้เพ่ิมขึ้นจาก 7 ล้านบาทเป็น 10 ล้านบาท ส่วนที่
เหลืออีก 50 % โอนกลับไปตามที่หักมา โดยให้จังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่าควรจะเกลี่ยอย่างไร ได้มอบให้ CFO ไป
ด าเนินการ รายละเอียดตามที่น าเสนอ จะมีปัญหาในส่วนของโรงพยาบาลโกสัมพีนครว่าจะใช้ตัวเลขเท่าไร ซึ่ง
ต้องแบ่งจาก  อ.เมืองฯ ได้เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลขนาดเดียวกัน จะอยู่ที่ 500,000 – 800,000 บาท 
พญ.รจนา ขอนทอง ในส่วนของงบ 3 % CUP เมืองฯ พิจารณาจัดสรรให้ รพ.โกสัมพีนคร จ านวน 1 ล้านบาท
    

มติที่ประชุม     ให้แบ่งเงินจากโรงพยาบาลก าแพงเพชร ให้โรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
1 ล้านบาท 

3) การประเมินตามตัวช้ีวัด 
คุณนาฏยา ดีลิ่ว  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
ผู้ตรวจราชการฯ ปี 2556 ซึ่งภาพรวมแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 1) การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค 45 
ตัวชี้วัด 2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 15 ตัวชี้วัด 3) การบริหารจัดการระบบสุขภาพ 4 ตัวชี้วัด และ    
4) การตรวจราชการแบบบูรณาการ (ยาเสพติด)  2 ตัวชี้วัด รวม 66 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 20 
สิงหาคม 2556 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์แล้ว  48 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  72.73  โดยในด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 66.67 การพัฒนาระบบริการ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 86.67 การบริหารจัดการ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75.00  และยาเสพติด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ100 และยังมีตัวชี้วัดที่รอผ่านเกณฑ์อีก 18 
ตัวชี้วัด รายละเอียดตามเอกสาร 

  ที่ประชุม        รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

คุณเรวดี ด าประภา 1) ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง ซึ่งมีโรงพยาบาลเสนอมา ดั งนี้ 
โรงพยาบาลลานกระบือ โรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลคลองขลุง และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโกสัมพี 
นคร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง รวม  15  ราย รายละเอียดตามเอกสาร 

  ที่ประชุม        เห็นชอบตามที่เสนอ 

 2) เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ้างผู้ที่มีอายุ  60 ปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

2.1) โรงพยาบาลก าแพงเพชร จ านวน 2 ราย ได้แก่ นายสัมพันธ์ ฮันตระกูล 
ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ และนายประดิษฐ์   รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ 

2.2)  โรงพยาบาลพรานกระต่าย จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายเงียบ พุ่มน้อย  
ต าแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 

2.3)  โรงพยาบาลลานกระบือ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายศิริชัย อมฤกษ์ ต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต ์

2.4)  โรงพยาบาลไทรงาม จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายรุ่งอรุณ วังนาคต าแหน่งผู้ช่วย
ช่างทั่วไป 

  ที่ประชุม        เห็นชอบตามที่เสนอ 
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  3) การจัดสรรเงินรางวัลปีงบปีงบประมาณ 2554  
  จังหวัดก าแพงเพชรได้รับการจัดสรรเงินรางวัลปีงบประมาณ 2554 จ านวน 
6,796,440.66 บาท โดยในส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรได้รับการจัดสรรเงินรางวัล 
จ านวน 1,418,991.00 บาท หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดสรรเฉลี่ย
ส าหรับความร่วมมือของบุคลากร 30 % ส่วนที่ 2 จัดสรรตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองที่ กพร. 
ก าหนด  70 %  ซึ่งในส่วนแรกจะจัดสรรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกระดับ ส าหรับในส่วนที่ 2 ขอ
เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าจะจัดสรรตามท่ีจังหวัดเสนอมาหรือไม่ รายละเอียดตามเอกสาร 
ประธาน เงินรางวัล ส่วนที่ 2 ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขพิจารณารายชื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดแต่ละตัว แล้วมอบให้งานบริหารทั่วไป จัดท ารายละเอียดการจัดสรรเสนอมาอีกครั้ง 
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คุณสุเทพ นาคนาม 1) สถานบริการในสังกัด ได้มีค าขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร รายใหม่ จ านวน 1 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลปางศิลาทอง ขอต่อสัญญาฯ 2 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลคลอง 
ขลุง และขอยกเลิกสัญญาขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
โรงพยาบาลคลองขลุง 1 ราย โรงพยาบาลลานกระบือ 1 ราย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8  
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   2) ตามที่กลุ่มงานนิติกร และงานการเจ้าหน้าที่  ได้รับมอบหมายให้ไปยกร่าง
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรนั้น ความหมายของการย้าย จะมี   
2 นัย คือ  1) การสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันภายในกรม
เดียวกัน โดยอาศัยอ านาจตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551  2) การสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการใน
กรณีที่ยังไม่อาจย้ายไปด ารงต าแหน่งได้  ซึ่งจะอาศัยอ านาจตาม พรบ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534    หลักเกณฑ์การย้ายประกอบด้วยสาระส าคัญ  5 ข้อ ดังนี้ ข้อที่ 1 เป็นกรอบเกี่ยวกับการขอย้าย  ซึ่ง
เป็นสาระส าคัญ ในรอบปีจะมีเรื่องของการพิจารณาการย้าย 2 ครั้ง คือช่วงเดือนเมษายน และตุลาคม ข้อที่ 2 
การย้าย ต้องมีค าขอ ผู้ขอย้ายต้องยื่นค าขอ ผู้บังคับบัญชาต้องผ่านความเห็นตามล าดับชั้น และส่งเรื่องทุกราย 
ข้อที่ 3 กรอบดุลยพินิจ แต่ที่ระบุกรณีพิเศษมี 3 ข้อ คือ 3.1 ผู้ขอย้ายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแห่งใดเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 3.2 ผู้ขอย้ายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในท้องที่ทุรกันดารและขาด
แคลนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 3.3 ผู้ขอย้ายที่มีเหตุเจ็บป่วย หรือทุพลภาพถึงขนาดจะท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการในท้องที่ ทั้งนี้จะให้ย้ายหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ใช่ดุลยพินิจผูกพัน
ในทางกฎหมายปกครอง ส าหรับข้อที ่4 และ 5 เป็นเรื่องรวมๆ รายละเอียดตามเอกสาร   

ซ่ึงที่ประชุมมีข้อซักถาม และข้อเสนอเพ่ิมเติม โดยสรุป ดังนี้ 
  1) ค าว่าปฏิบัติราชการต่อเนื่อง 10 ปี ความหมายปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถานที่แห่ง
เดียวกันหรือไม ่และกรณีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. หากย้ายภายในอ าเภอขอให้นับเป็นเวลาต่อเนื่อง 
   2) เจ็บป่วย หมายถึงผู้ขอย้าย หรือหมายรวมถึง บิดา มารดา และบุตร 

ประธาน ขอให้งานนิติการน าไปยกร่างใหม่ แล้วท าหนังสือแจ้งเวียนไป 
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/ ระเบียบวาระ.. 
... 



 - ๑๑ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๖     เรื่องอ่ืน ๆ  

คุณอรัญญา  ศรีโพธิ์ ตามที่จังหวัดก าแพงเพชรได้จัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพง ระหว่าง
วันที่ 4 – 13 ตุลาคม 2556 นั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ Service 
Plan 10 สาขา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมงานด้วย 

  ที่ประชุม        รับทราบ 

     ปิดประชุมเวลา  17.00  น. 
นางพรรัตน์   รอดเทศ            บันทึก/พิมพ์/ทาน 

  นางสมศิริ ศัลยพงษ์ ตรวจรายงานการประชุม 


