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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี  
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกใหม่ รพ.กระบุรี 

........................................................................................  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายบำรุง  โกยทอง สาธารณสุขอำเภอกระบุรี ประธานกรรมการ 
2. 
 

นางศิริวรรณ  สุวรรณรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบุรี รองประธาน
กรรมการ 

3. นางจรูญผล  แสงสิริไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
4. นายวริน บุญฤทธิ์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ 
5. นางอุษา  โอสถสุวรรณ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
6. นายปิยะชาติ  ปากจั่น เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน กรรมการ 
7. นายพรเทพ   อัครมโนไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                           กรรมการ 
8. นางยุรา   เกิดนาทุ่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
9. นายจิรพัทธ์   ธนบัตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 

10. นายสุชล จรรยา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       
11. นายพีรวิชญ์ สุทธะมุสิก ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล

น้ำจืด 
กรรมการ 

12. นางสาวสุภาวรรณ  สิงหบำรุง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตำบลจ.ป.ร. 

กรรมการ 

13. นายจีรพล  จีระกันติทัต หัวหน้า นคม. 11.5.3 กรรมการ 
14. นางชัญญานุช ใจดี ประธานชมรมอสม.อำเภอกระบุรี กรรมการ 
15. นางสาวขวัญตา  ใจซื่อ  จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน      กรรมการ 
16. นางอมรรัตน์  สมิทจิตต์        จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน  กรรมการ 
17. นางสาวประภาพร  สงนาค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
18. นางสุณี สุขนาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
19. นางปทุมา เหลียวเจี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการและ

เลขานุการ 
20. นางสาวพัชราภรณ์  เมฆม่วง นักวิชาการสาธารณสุข     กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 

1. พญ.ธัญวรัตน์  อ่วยสุข นายแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ 
2 ทพ.ณัฐณิชา พงษไพโรจน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ 
3. นางสาวสุทธิภัทร  แก้วมณี แพทย์แผนไทยชำนาญการ กรรมการ 
4. นางศิชดา ภัทรพรไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
5. นางสาวพจนา กอนหานต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
6. นางอัญชลี   ฉิมมุสิก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
7. นางหิรัญญา   โกยทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
8. นายวิทวัส  เมืองใจ จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน  กรรมการ 
9. นางสาวอมรทิพย์ เสือมาก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางรมย์รวินทร์  เขี้ยววงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. น.ส. อัจฉวี อุปริพุทธิกุล นักวิชาการการเงินและบัญชี  
3. น.ส.ศิริพร  สุวรรณ จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

 
ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ.. 68.96.….  

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 แจ้งคำสั่งจังหวัดระนองที่ 2718/2564  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามหนังสือที่แจ้ง 
 1.2  ขอบคุณคณะกรรมการคปสอ.ทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
ในพ้ืนที่อำเภอกระบุรี ทั้งด้านการตอบโต้การแพร่ระบาด  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การตรวจคัดกรอง
ในนักเรียนเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดเรียน  รวมทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง  CI 
และการดูแลผู้ป่วยในHI จะเห็นได้จากผลการดำเนินงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผลงานครอบคลุม ร้อยละ 71.10  โดยอำเภอกระบุรี
พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน จำนวน 428 ราย รายล่าสุดจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยในพื้นท่ีม.4 บ้านทับหลี ตำบลมะมุ  
 นอกจากนี้ในระดับจังหวัดยังได้ชื่นชมที่มสอบสวนโรคที่สามารถควบคุมโรค  ค้นหากลุ่มHRC และส่ง
ตรวจพบเชื้อได้อย่างแม่นยำ  สำหรับการกักกันเพื่อการควบคุมโรค จำนวน 14 วัน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค
ใช้ดุลพินิจ ห้ามปล่อยตัวและให้เป็นไปตามพรบ.ควบคุมโรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด 
 1.3 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่าง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564- 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวัน
พ่อแห่งชาติ เป้าหมายครอบคลุม 100 ล้านDose 

3/1.4 กำหนด... 



~ 3 ~ 
 

 1.4 กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK ในโรงเรียน ให้หน่วย
บริการทุกแห่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ครูและให้คำแนะนำวิธีการตรวจ ในครั้งแรก หลังจากนั้นให้ครู
เป็นผู้ดำเนินการเอง 
 1.5 การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่ดำเนินการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่
ตำรวจและฝ่ายปกครอง ให้ส่งตรวจที่โรงพยาบาลกระบุรี หรือรพ.สต.ในพ้ืนที่  
 มติที่ประชุม : รับทราบ .......................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
 2.1 สรุปรายงานการประชุม คปสอ.กระบุรี ครั้งที่ 4/256 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 
09.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมแก้วรังสรรค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี (เอกสารแนบ
อิเลคทรอนิกซ์ไฟล์) 
 
 

 
เอกสารรายงานการประชุม คปสอ.กระบุรี ครั้งที่ 4/2564 

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม .............................................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม/เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
 3.1 การโอนเงินงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2564 ซึ่ ง 
โรงพยาบาลกระบุรี ได้รับจำนวน 706,471.00 บาท (เจ็ดแสนหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)  ยังไม่
สามารถดำเนินการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการได้ตามที่คณะกรรมการฯ  มีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบงานไป
ดำเนินการคิดจัดสรรเงินตามผลงานและตามรายหัวประชากรในความรับผิดชอบของหน่วยบริการ  แบ่งเป็น
ประเภทๆละ ร้อยละ 50  เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และยังไม่สะดวกในการ
ประสานงาน จึงจะขอนำข้อมูลที่ได้เสนอในการประชุมคณะกรรมการ CFO ในครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม : รับทราบ เมื่อผู้รับชอบงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยตามทเสนอ..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 4.1 แจ้งความก้าวหน้าสถานการณ์การเงินการคลังของ CUP กระบุรี  

สรุปเงิน CUP อำเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

รายการ  ยอดยกมา 2563  
 งบประมาณ 2564  รวมเป็นเงิน 

 รับโอน   จ่าย  คงเหลือ 
กองทุนผู้ป่วยนอก (OPD) 

 
18,991,603.66 27,201,882.31 -         8,210,278.65 

กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P) 
 

4,005,584.88 1,604,653.36 2,400,931.52 

กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP NON UC ) 640,094.77 808,619.39 1,832,042.00 -            383,327.84 

QOF 2564  (รอจัดสรร) 
 

706,471.00 
 

706,471.00 

PPA 2564   (รอจัดสรร) 
 

243,269.00 
 

243,269.00 

CF CUP 1,099,192.02 58,830.93 1,097,315.25 60,707.70 

งบค่าบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 142,134.00 
  

142,134.00 

กองทุนควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน 194,550.90 1,056,835.00 935,338.00 316,047.90 

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2,757,243.39 2,854,130.06 3,948,573.45 1,662,800.00 

รวมทั้งสิ้น 4,833,215.08 28,725,343.92 36,619,804.37 -         3,061,245.37 
 
 

5/ประธาน....
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  ประธาน : เงินกองทุนOPD และกองทุน PP non UC ติดลบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19  ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ยังรอรับการจัดสรรคืนจาก สปสช. 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ...............……………………………………………………………………………………………… 
 
 4.2 การดำเนินงาน/การเบิกจ่ายในลักษณะของงบลงทุน (เอกสารแนบหมายเลข 1 )  

 4.2.1 ความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% 
  4.2.2 ความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม) ระดับเขต 10% 
 นางจรูญผลฯ :  สรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบลงทุน ส่วนของ ระดับเขต ร้อยละ 10 สามารถ
ดำเนินการได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนงบร้อยละ 70 อยู่ระหว่างการส่งมอบ   
 ประธาน : ทราบแผนการลงพ้ืนที่ตรวจสอบภายในของทีมตรวจสอบภาย สป.กระทรวงสาธารณสุข ลง
พ้ืนที่จังหวัดระนอง เป้าหมายโรงพยาบาลกระบุรีร และหน่วยบริการที่เกี่ยวเนื่อง ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ...............……………………………………………………………………………………………… 
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 4.3 แจ้งความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 คปสอ. 
กระบุรี ข้อมูลตัดยอด วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
ตาราง  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตาม  
 แหล่งงบประมาณ   

แหล่งงบ เป้าหมายดำเนินงาน (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
1.P&P 2564 1,090,696,.56 852,837.74 237,858.82 
2.บำรุง รพ.กระบุรี 1,029,829.12 461,060.62 568,768.50 
3.สนง.สป.  105,495 42,095 63,400 
4.กองทุนต่างๆ 1,511,351.66 1,266,535.60 244,816.06 

รวม 3,737,372.34 2,622,528.96 1,114,843.38 
ตาราง  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตาม  
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

จำนวน
โครงการ 

เป้าหมาย
ดำเนินงาน 

(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

1.รพ.กระบุรี 23 โครงการ 2,664,102.34 1,942,563.96 721,533.38 72.92 

2.สสอ.กระบุรี 7 โครงการ 1,073,270.00 679,965.00 393,305.00 63.35 
รวม 30 โครงการ 3,737,372.34 2,622,528.96 1,114,843.38 70.17 

 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ……....................................................................................................................  
  
 

6/ 4.4 แจ้งการ... 
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 4.4 แจ้งการตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่าด้าวปี  2565 ในกลุ่มมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2564 
 นางสุนี : ทางโรงพยาบาลกระบุรี กำหนดจการจำหน่สยบัตรสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยให้นายจ้าง  หรือผู้รับทำมายื่นเอกสารขอซื้อบัตรและจองวัน
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเนื่องจากต่างด้าววรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติที่โรงพยาบาลกระบุรี จะใช้เวลาใน
การบันทึกข้อมูลประวัติเป็นเวลานานเพื่อเป็นการลดเวลารอคอย จึงกำหนดให้นายจ้างติดต่อห้องบัตรทองเพ่ือ
จองวันตรวจสุขภาพล่วงหน้า  สำหรับรายเก่าให้โทรนัดหมายได้ แต่ะคนใหม่ให้เตรียมเอกสารเพือ่เปิดประวัติ
ใหม ่ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงนายจ้างและผู้ประกอบการต่อไป 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ……....................................................................................................................  
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี 
 4.4 สถานการณ์ทางด้านโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาอำเภอกระบุรี  

รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดระนอง 
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10อันแรก คนไทย 

ลำดับ โรค ป่วย อัตราป่วย ตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย 
1 อาหารเป็นพิษ 73 155.77 0 0 0 
2 อุจาระร่วง 53 113.09 0 0 0 
3 ปอดอักเสบ 39 83.22 0 0 0 
4 ตาแดง 34 72.55 0 0 0 
5 วัณโรค 27 57.61 0 0 0 
6 เลปโตสไปโรซิส 17 36.27 0 0 0 
7 ตับอักเสบ  12 25.61 0 0 0 
8 มือเท้าปาก 6 12.80 0 0 0 
9 สุกใส 6 12.80 0 0 0 

10 ไข้เลือดออก 5 10.67 0 0 0 
 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระ
บุรีได้รับบัตรรายงานโรค (รง.506) และบัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานโรค (รง.507)  คนไทย จากสถาน
บริการเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาทั้งในอำเภอและจังหวัด  โรคที่พบมากที่สุดได้แก่ อาหาร
เป็นพิษ อัตราป่วย 155.77 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา อุจจาระร่วง อัตราป่วย 113.09  ต่อ
ประชากรแสนคน  ปอดอักเสบ  อัตราป่วย 83.22 ต่อประชากรแสนคน ตาแดง อัตราป่วย 72.55  ต่อ
ประชากรแสนคน   วัณโรค  อัตราป่วย 57.61  ต่อประชากรแสนคน เลปโตสไปโรซิส  อัตราป่วย 
36.27 ต่อประชากรแสนคน ตับอักเสบ อัตราป่วย 25.61  ต่อประชากรแสนคน  
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มือเท้าปาก  อัตราป่วย 12.80 ต่อประชากรแสนคน สุกใส  อัตราป่วย 12.80 ต่อประชากรแสนคน 
ไข้เลือดออก  อัตราป่วย 10.67 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ (ดังรูปที่ 1) 

 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ต่างด้าว 

ผู้ป่วยพม่าและสัญชาติอ่ืนๆนั้น ได้รับบัตรรายงานโรค    (รง.. 506 )  และบัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานโรค               
(รง. 507) จากสถานบริการเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดโรคท่ีพบมาก 
ได้แก่ วัณโรค อัตราป่วย 8.54 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา อาหารเป็นพิษ  อัตราป่วย 6.40  ต่อ
ประชากรแสนคน ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่วย 6.40 ต่อประชากรแสนคน  ตับอักเสบ อัตราป่วย 4.27 
ต่อประชากรแสนคน  อุจจาระร่วง อัตราป่วย 4.27 ต่อประชากรแสนคน  ตาแดง อัตราป่วย 4.27 ต่อ
ประชากรแสนคน มือเท้าปาก อัตราป่วย 2.13 ต่อประชากรแสนคน  เลปโตสไปโรซิส  อัตราป่วย 2.13 
ต่อประชากรแสนคน    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อัตราป่วย 2.13 ต่อประชากรแสนคน    ไข้หวัดใหญ่ 
อัตราป่วย 2.13 ต่อประชากรแสนคน    ตามลำดับ (ดังรูปที่ 2) 

 
8/อัตรา... 

ลำดับ โรค ป่วย อัตราป่วย ตาย อัตราตาย อัตราป่วยตาย 
1 วัณโรค 4 8.54 0 0 0 
2 อาหารเป็นพิษ 3 6.40 0 0 0 
3 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3 6.40 0 0 0 
4 ตับอักเสบ 2 4.27 0 0 0 
5 อุจจาระร่วง 2 4.27 0 0 0 
6 ตาแดง 2 4.27 0 0 0 
7 มือเท้าปาก 1 2.13 0 0 0 
8 เลปโตสไปโรซิส 1 2.13 0 0 0 
9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1 2.13 0 0 0 

10 ไข้หวัดใหญ่ 1 2.13 0 0 0 

รูปที่ 1 
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ตรวจจับการระบาด  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง 

ตำบลน้ำจืดน้อย 
โรค 2559 2560 2561 2562 2563 Median 2564 

อุจจาระร่วง 0 0 2 1 1 0 1 
 
ตำบลลำเลียง 

โรค 2559 2560 2561 2562 2563 Median 2564 
อาหารเป็นพิษ 0 0 0 2 1 0 1 
 
ตำบลบางใหญ่ 

โรค 2559 2560 2561 2562 2563 Median 2564 
ตาแดง 0 1 0 0 1 0 1 
 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ......................................................................................................................... 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1  แผนปฏิบั ติการและแผนงบประมาณ  ประจำปี งบประมาณ  256 5 คปสอ.กระบุ รี   
จำนวน 26 แผนงาน  เป็นเงิน 3,177,766.22 บาท  
 
 
 
 

      9/ตาราง... 
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อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
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ตาราง  แสดงบประมาณ  ตามแผน งาน /โครงการ ป ระจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2565 แยกตาม  
 แหล่งงบประมาณ   

แหล่งงบ เป้าหมายดำเนินงาน (บาท) 
1.P&P 2565 870,684.56 
2.บำรุง รพ.กระบุรี 995,930.00 
3.สนง.สป.  60,100.00 
4.กองทุนต่างๆ 1,251,051.66 

รวม 3,177,766.22 

 นางปทุมา : ผู้รับผิดชอบงานฯ ได้ดำเนินการรวบรวมแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ 2565 คปสอ.กระบุรี จำนวน 26 แผนงาน  เป็นเงิน 3,177,766.22 บาท ส่งสสจ. อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนฯต่อไป  จึงขอนำเรียนต่อ
คณะกรรมการคปสอ.กระบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้เงินตามที่เสนอ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เงินตามแผนปฏิบัติการฯดังกล่าวต่อไป....................... 
 
 5.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  ประสบปัญหาขาดบุคลากร
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานยุทธศาสตร์ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล
การปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ และการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพ่ือ
ช่วยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานและนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด เสนอขอบุคลากร 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ให้มาปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย ์ ของโรงพยาบาลกระบุรี 
 นางจรูญผล : จากปัญหาที่นำเรียนคณะกรรมการคปสอ.กระบุรี จึงเสนอขอ นางปทุมา  เหลียวเจี้ยง  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณศุขชำนาญการ  ให้มาปฏิบัติงานที่  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลกระบุรี  
 ประธาน : เพ่ือไม่ให้กระทบกับงานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบของปทุมาฯ ในกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
และบริการ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี  จึงขอให้คณะกรรมการ คปสอ.กระบุรี ร่วมพิจารณาความ
เหมาะสม   
 มติที่ประชุม : คณะกรรมการคปสอ.กระบุรี พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้นางปทุมา เหลียวเจี้ยง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ไปปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศทางการแพทย ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ………………………………..................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 ผอ.กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลน้ำจืด ฝากให้หน่วยบริการทุกแห่ง และอสม. ในพื้นที่ จัดทำ
แผนนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ ที่สอดคล้องปัญหาของพื้นที่ โดยใช้เงนจาก
กองทุนสปสช.ของแต่ละตำบล 
 6.2 งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลกระบุรีประสานขอรายชื่อเด็กพม่าท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคที่รพ.สต.ทุกแห่ง 
 
 

10/6.3 กลุ่มการ... 
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 6.3 กลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยนอกฝากให้รพ.สต.ที่นำส่งLAB ให้กรอกเอกสารให้ครบทุกช่องใน
เอกสารการนำส่งและตรวสอบรายชื่อให้ตรงกับตัวอย่างที่ส่งตรวจ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ ……....................................................................................................................  
 
 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


