
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 2/2564 
วันที่  9  ธันวาคม  2564 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งกรรมการ 
1 นายสุทนต์  ทั่งศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประธานกรรมการ 
2 นายเตชทัต  หอมบุปผา สาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย รองประธานฯ 
3 นางโสวิชญา   ประทุมมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
4 นางมาลี        ค าพลอย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
5 นางนงลักษณ์   ก้านเขียว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
6 นางสุวิชญา     ดวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
7 ส.อ.วสันต์      เขียวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
8 นายศตพรรษ  โตอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
9 นายจ านง      นันทะกมล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
10 นายชัยพร     อมรมุณีพงศ ์ นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
11 น.ส.ชื่นสุข     ตันเจริญ ทันตแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
12 นางศจ ี        สถิตย์สวรรค์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
13 น.ส.พรรณิภา    ไชยดก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
14 น.ส.วิรัชฎา      ดาดาษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
15 นางกรรณิการ์   ศรีมงคลธาราธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
16 นายชาติชาย    กิจตะวงษ์                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
17 น.ส.วราภรณ์   ไชยชะนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
18 นางดาวเรือง  โฆสิต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
19 น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
20 น.ส.ชโลทร        พุทธภูม ิ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ร่วมประชุม   
1. น.ส.จุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารฯ 
2. นางกนกทิพย์ กิก๊สันเทีย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งาน NCD 
ผู้ไม่มาประชุม   
1 นางสนธยา      ทองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 
2 น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์       นักกายภาพบ าบัดช านาญการ ติดราชการ 

3 นางอรชร        เดือนเด่น นักโภชนาการปฏิบัติการ ติดราชการ 

4 น.ส.กุสุมา       วีระศักดิ์ตระกูล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ติดราชการ 

5 นางสายชล       ปักษี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ติดราชการ 

6 นายบรรเลง   นามกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

7 นายจักราวุธ   เกิดช้ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

8 น.ส.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม       เภสัชกรช านาญการ ติดราชการ 

9 นายสมพร  พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

10 นายพิเศษ   มั่นประสงค ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

11 น.ส.นันท์นลิน  เงินค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ติดราชการ 

12 นายนิทัศน์    รัตนนิลอมร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

13 นายธนากร     เกื้อกูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 
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14 นายกุศล        นักรู้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

15 นายคชา       รุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

16 นายสงกรานต์    พัฒนาดิษฐกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

17 น.ส.พัชรียา   มาโย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

18 นางโสภา      ฉิมพาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

19 นางภัทรพร      ปิลาผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลา 

20 นางตวงทรัพย์  สืบพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

21 น.ส.วัลลภา   โกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ติดราชการ 

22 นายธนู         เป็งน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 

23 นางปาณิสรา   นัยเนตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

24 นางสมบูรณ์    เจติยานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1  
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
 ส าหรับต้นปีงบประมาณ สิ่งที่ต้องบริหารให้ได้ 

- เรื่องคน วันที่ 13 ธันวาคม 64 จะมีการประชุมโยกย้ายที่ สสจ. ปัญหาที่พบคือ การไหลของคนที่ต้องไปอยู่ใน
ที่มีความม่ันคงกว่า  

- เรื่องการโยกย้ายถ่ายโอนของ รพ.สต.ก็ยังคงต้องติดตามต่อไป 
สสอ. : ส าหรับ อบจ.สุโขทัยให้ถ่ายโอนได้ อ าเภอละ 2 แห่ง เพ่ือทดลองระบบ ซึ่งอ าเภอเรามีความพร้อมถ่ายโอน 7 
แห่ง ส าหรับอ าเภอเราจงึเริ่ม 2 แห่งตามนโยบาย โดย รพ.สต. ที่ถ่ายโอนก่อน คือ รพ.สต.ป่าคา และ รพ.สต.แม่สิน  
ประธานฯ : ในอนาคต รพช. อาจต้องมีการถ่ายโอน เช่นกัน 

- เรื่องเงิน มีเงินโอนมาหมด กรณีที่ สสอ. ขอสนับสนุนงบประมาณขึ้นมา เนื่องจากศรีสัชนาลัยเคยมีปัญหาเรื่อง
การเงิน หากมีการสนับสนุนให้เสนอเรื่องเข้าจังหวัด ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายตอบแทนเรื่องโควิด ดังนั้น รพ.จึง
ต้องขอเสนอเรื่องท่ีระดับจังหวัด 

ที่ประชุม: รับทราบ 
1.2 เรื่องท่ีรองประธานแจ้งให้ทราบ 
- รองประธานฯ : ติดตาม หนังสือของ สสอ. ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ส่งมา ที่ รพ. เรื่อง การขอรับเงิน 
สนับสนุนจากจังหวัด ตอนนี้ยังไม่ได้รับการโอน 
- กลุ่มงานบริหาร/ คุณจุรีรัตน์ การเงินขอโอนเงินค่าตอบแทนวัคซีนก่อน ประมาณสัปดาห์หน้าจะด าเนนการให้ 
ที่ประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที ่1/2564) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564  แก้ไข  วาระ 4.5 การสนับสนุนในการ
พัฒนา รพ.สต.ติดดาว แก้ไขเป็น รพ.สต.เดอะสตาร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
3.1 การให้บริการวัคซีน / คุณสมจิตร 
 จากแผนการให้บริการวัคซีนที่ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2564 นั้น จึงจ้องปรับรูปแบบการ
ให้บริการเพ่ิมเติม ดังที่ได้แจ้งในกลุ่มไลน์วัคซีน และรูปแบบการออกให้บริการเชิงรุกในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งจะใช้บุคลากร
ประมาณ 10-15 คน เบื้องต้นได้ประสานเรื่อง คณะกรรมการการให้บริการวัคซีนนอกสถานที่ ที่ประกอบด้วย การ
ให้บริการ การเตรียมความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ อาหาร และอ่ืนๆ ซึ่ง อปท. สามารถใช้งบประมาณได้ โดยอ้างอิง
จากค าสั่งนี้  ส าหรับก าหนดการฉีดนอกสถานที่ เป็น ดังนี้  
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เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 พ้ืนที่เป้าหมาย ช่วงเวลา สถานที่  จ า น ว น
ผู้รับบริการ 

ชนิดวัคซีน 

3 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64 บ้านแก่ง เช้า ร.ร.บ้านแม่ท่าแพ 100 Astrazeneca 
13 ธ.ค.64 10 ม.ค.64 แม่ส า เช้า ร.ร.บ้านสันหีบ 120 Astrazeneca 
   บ่าย วัดตอสัก 370 Astrazeneca 
14 ธ.ค.64 11 ม.ค.64 ท่าชัย เช้า เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 283 Astrazeneca 
  ศรีสัชนาลัย บ่าย หอประชุมร.ร.บ้านหนองช้าง 62 Astrazeneca 
20 ธ.ค.64 17 ม.ค.64 แม่สิน ทั้งวัน อบต.แม่สิน 825 Astrazeneca/Pfizer 

21 ธ.ค.64 18 ม.ค.64 แม่สิน เช้า อบต.แม่สิน 
  ดงคู ่ บ่าย ศูนย์ผู้สูงอายุดงคู ่ 180 Astrazeneca/Pfizer 

23 ธ.ค.64 20 ม.ค.64 บ้านแก่ง เช้า วัดปากคะยาง 160 Astrazeneca/Pfizer 

  สารจิตร บ่าย อบต.สารจิตร 252 Astrazeneca/Pfizer 

24 ธ.ค.64 21 ม.ค.64 บ้านตึก เช้า วัดต้นสน 268 Astrazeneca/Pfizer 

   บ่าย วัดดงย่าปา 84 Astrazeneca/Pfizer 

27 ธ.ค.64 24 ม.ค.64 ป่างิ้ว เช้า วัดทุ่งพล้อ 143 Astrazeneca/Pfizer 

  หนองอ้อ บ่าย อบต.หนองอ้อ 237 Astrazeneca/Pfizer 

โดยก าหนดขั้นตอนคร่าวๆ คือ 1. มีผู้รับผิดชอบเรื่องการวัด vital sign เบื้องต้น 2. ใบ consult แบบ manual ที่มีข้อ
ค าถาม ขอความร่วมมือพ้ืนที่ ซักประวัติตามใบยินยอมเบื้องต้น กรณีพ้ืนที่ห่างไกล 
ที่ประชุม: รับทราบ 
คุณชาติชาย: จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้น เรื่องประวัติการรับวัคซีน เพ่ือลด และป้องกันการให้บริการซ้ าซ้อน 
แพทย์ชัยพร: หารือเรื่องแพทย์ขอ off แพทย์ที่ศูนย์วัคซีน แต่จะจัดแพทย์รับ consult ให้ และส าหรับพ้ืนที่ห่างไกลรับ 
Consult เช่นกัน 
ที่ประชุม: รับทราบ 
คุณชาติชาย: แจ้งเพ่ิมเติม วันที่ออกให้บริการวัคซีนนอกสถานที่ จะไม่เปิดให้บริการที่ศูนย์วัคซีน 
ที่ประชุม: รับทราบ 
คุณสมจิตร: หารือกรณีเคสผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องเข้าถึงวัคซีน 
แพทย์ชัยพร: ให้ใช้แนวทางการเยี่ยมบ้าน วันที่ ออกให้บริการ หรือ วันที่แพทย์ออก PCU ตามมติ ที่ประชุม ครั้งที่ 
1/2564 หรืออาจใช้วิธีการ Consult  
คุณสมจิตร: แต่เงื่อนไขการใช้วัคซีน Astrazeneca ซึ่งเป็น Multidose นั้น หากเปิดแล้วต้องใช้ภายใน  
ประธานฯ: เสนอให้มีการรวมกลุ่มโดยให้ อปท.มีส่วนร่วมเอารถไปรับและมารับบริการที่จุดฉีดวัคซีน 
มต:ิ รับทราบแนวทางตามทีป่ระธานเสนอ 
คุณสมจิตร: หารือ เรื่องการฉีดระยะยาว ส าหรับสูตร Astrazeneca + Astrazeneca Booster ด้วย Pfizer และ สูตร 
Sinopharm + Sinopharm  Booster ด้วย Astrazeneca ควรเปิดให้บริการในรูปแบบใด 
คุณชาติชาย: เสนอให้มีการลงทะเบียนไว้ก่อน สถานที่ เป็นส่วนหลังของห้องประชุมริมสระน้ า รพ.ศรีสัชนาลัย 
แพทย์ชัยพร: ให้ก าหนดวันให้ชัดเจน โดยต้องมีก าหนดการให้ลงทะเบียนก่อร 
มณทกานต์: สรุปว่า ส าหรับขั้นตอนการฉีด ส าหรับสูตร Astrazeneca + Astrazeneca Booster ด้วย Pfizer และ 
Sinopharm + Sinopharm  Booster ด้วย Astrazeneca มีข้ันตอนคือ  
1. มีการก าหนดวันให้บริการ 2. ให้ประชาชนรับบริการตามวันที่ก าหนดในการลงทะเบียน สถานที่ฉีดเป็นส่วนหลังของ
ห้องประชุมริมสระน้ า รพ.ศรีสัชนาลัย  เริ่มด าเนินการ มกราคม 2565 ใช่หรือไม ่
มติที่ประชุม: ให้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ ตามท่ีสรุป 
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คุณสมจิตร: แจ้งยอด Moderna ที่ได้รับสนับสนุนจากสภากาชาดไทย เข็ม 1 เป้าหมายคือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติด
เตียง รอบที่ 1 จ านวน 180 คน รอบที่ 2 จ านวน 240 คน ปัญหาที่พบคือ หาตัวบุคคลที่สภากาชาดแจ้งมาไม่ได้ จะท า
อย่างไร  
คุณชาติชาย: จะหาประวัติจากการรับวัคซีนก่อน เพ่ือตรวจสอบว่า ใครได้รับไปแล้วบ้าง 
คุณศตพรรษ: สอบถามว่า ได้ประสานการเตรียมสถานที่แล้วหรือยัง 
คุณสมจิตร: ได้ขอให้ผู้ช่วยสงกรานต์ประสาน ด าเนินการประสานให้เรื่องการจัดรูปแบบการให้บริการ กับ อปท. 
ประธานฯ: สถานที่ต้องเป็นที่เดิมหรือไม่ 
คุณชาติชาย: สถานที่เดิม 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
3.2 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
มณทกานต์: เห็นว่าขาดการเชื่อมโยงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระหว่าง สสอ. และ รพช. เห็นควรให้มีการประชุมเพ่ือ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกัน และขอทบทวนจากเรื่องหารือจากการประชุมครั้งที่แล้วคือ พยาบาลวิชาชีพ ที่ รพ.
สต.ห้วยโป้ และ นักวิชาการสาธารณสุข ที่ รพ.สต.แสนตอ 
สสอ. : ส าหรับต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ที่ รพ.สต.ห้วยโป้ ซึ่งเดิม มีคนต้องการมา และจะมาสมัคร ตอนนี้ไม่มาแล้ว และ
ต่อไปจะท าหนังสือไปที่ รพ. ให้ด าเนินการเปิดรับสมัครให้ 
ส าหรับต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเดิมจะขอใช้เงินบ ารุง รพ. แต่เนื่องด้วย มีการเปิดรับสมัครพนักงานราชการ ที่ 
สสจ. ให้ จึงขอยกเลิก แต่ยังขาดก าลังคนที่ รพ.สต.สะพานยาว คือ ขาดพยาบาลวิชาชีพ และป่าคา ขาดนักวิชาการ
สาธารณสุข และ ปี 2565 จะขาดพยาบาลที่ รพ.สต.บ้านตึก ที่คุณศจี จะเกษียณ ส าหรับที่ รพ.สต.แม่ส า เป็นพยาบาล
รายวันรายคาบ เบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ แต่การท างานจะเกินเวลาตลอดและไม่มีค่าตอบแทน หารือว่า 
ทาง รพ.จะสนับสนุนได้อย่างไร 
คุณวิรัชฎา: ตอนนี้พยาบาลของ รพช. ก าลังตึง เนื่องจากพยาบาลที่มีอยู่ ประสิทธิภาพการท างานยังไม่เต็มที่ ยังไม่
สามารถสนับสนุนด้านก าลังคนได้ 
คุณศตพรรษ: เป็นไปได้หรือไม่ หากจะขอก าลังเสริม ในวันที่ต้องการก าลังคน เช่น วันออกให้บริการ PCU ของแพทย ์
คุณวิรัชฎา: หากเป็นการขอก าลังเสริม เฉพาะกิจ สามารถเสนอ และแจ้งมาได้เลย 
ที่ประชุม: รับทราบแนวทางการสนับสนุนก าลังคนเฉพาะกิจ 
สสอ.: ขอก าหนดวันจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประมาณ ต้นเดือน มกราคม 2565 
มณทกานต์: ให้ สสอ. ประสาน กลุ่มงานบริหาร เพ่ือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ 
3.3 การจัดสรรงบสนับสนุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
มณทกานต์: ขอ ให้ท่านประธาน/ สสอ. แจ้งรายละเอียด ว่าเป็น งบอย่างไร เพ่ือจะได้เกิดความชัดเจนถึงท่ีมาของงบ 
(อ้างอิง เอกสารประกอบการประชุม การปรับเกลี่ยงบ basic payment ปี 2565)  
สสอ. : จากเอกสารประกอบการประชุมที่อ้างถึง เดิมเป็นงบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวที่กันไว้ระดับจังหวัด (Basic 
payment) ปี 2565 ซึ่งปกติ สสจ. เป็นหน่วยจัดสรร ส าหรับ ปี 2565 ปรับแนวทางการจัดสรร คือ ได้รับสนับสนุน 
1,000,000 บาท แต่ตอนนี้ งบโดนตัด จึงเหลือ งบประมาณที่ 60,000 บาท ดังนั้น จึงเหลืองบ แห่งละ 30, 000 
บาท แต่ขนาดของ รพ.สต. ไม่เท่ากัน จึงให้มีแนวทางการจัดสรรใหม่ (อ้างอิง จาก วาระที่ 1.2 ติดตาม งบประมาณ จาก
หนังสือ สสอ. ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564) รพ.สต.ที่ได้มากกว่าแห่งอ่ืน คือ รพ.สต.ท่าชัย และ สารจิตร เหตุผลเพ่ือ
รองรับบริการ PCC  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 
4.1 กลุ่มงานประกันฯ/ มณทกานต์ แจ้งเรื่อง 
- จากการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 เพ่ือการขับเคลื่อน งาน
สาธารณสุข ปี 2565-2569 ได้ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ ดังนี้ 
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ทั้งนี้ ได้เอาขึ้นหน้าเว็ป รพ.ศรีสัชนาลัยแล้ว และข้อมูลการท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ สรุปผลงาน สามารถ
เข้าดไูด้ที่หน้าเว็ป รพ. 

- แจ้งแผนปฏิบัติราชการอ าเภอศรีสัชนาลัย ปี 2565  
รวมการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
แหล่งงบประมาณแหล่งงบประมาณ งบประมาณ 

เงินบ ารุง       2,210,361.50  

PPB 268,654 

PPA 20,500 

LTC 86,100 

กองทุนต าบล 234,060 

 
จะน าส่ง สสจ. สุโขทัย ภายในเดือนธันวาคม 2564 และแจ้ง รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ แหล่งงบประมาณ 

PPA PPB เงินบ ารุง 
ก อ ง ทุ น
ต าบล 

ก อ ง ทุ น
NCD 

ก อ ง ทุ น 
LTC 

ง บ ย า
เสพติด 

งบอ่ืนๆ หมายเหตุ 

 PP&P excellence          

1 โครงการพัฒนาการศักยภาพบุคลากรพัฒนาการเด็กเครือข่ายสุขภาพอ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสโุขทัย ปีงบประมาณ 2565 

16,000.0
0 

        

2 โครงการหนูน้อยนมแม่ พัฒนาการสมวัย ปี 2564 4,500.00         

3 โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร  8,950.00        

4 โครงการส่งสริมสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ์และเด็ก0-12ปี         ไม่ใช่งบประมาณ 

5 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว      86,100.0
0 

   

6 โครงการดูแลข้อเข่าเส่ือมในผู้สุงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อ าเภอศรีสัชนาลัย   17,225.00       

7 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)สู่
วิถีชีวิต New Normalอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยประจ าปีงบประมาณ  2565  

 139,354.0
0 

       

8 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(โรคไม่ติดต่อ: NCDs)  34,300.00        

9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงสูง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรูปแบบใหม่    34,425.00      

10 โครงการ หมู่บ้านต้นแบบ ลดโรค ลดโซเดียมชุมชนหมู่ 3 บ้านหาดสูง    12,700.00      

11 โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565   1,085,181.5
0 

      

12 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า   10,600.00       

13 โครงการอาหารปลอดภัย   16,120.00       

14 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร และสร้างสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
 
 

 
 
 
 

 139,485.00       
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ แหล่งงบประมาณ 
 

  
PPA PPB เงินบ ารุง 

ก อ ง ทุ น
ต าบล 

ก อ ง ทุ น
NCD 

ก อ ง ทุ น 
LTC 

ง บ ย า
เสพติด 

งบอ่ืนๆ หมายเหตุ 

15 โครงการเด็กสารจิตรส่งเสริมโภชนาการดี สูงดีสมส่วน 

      

20,050.00 

     
16 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(health literacy) การดูแลผู้สูงอายุติด

บ้านติดเตียง ต าบลดงคู่ 
    

  21,150.00 

     
17 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุต าบลบ้านตึก 

      

19,290.00 

     
18 โครงการพอกเข่าสมุนไพร   

      

10,750.00 

     
19 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน

โลหิตสูงและโรคเบาหวานประจ าปี 2565 
      

16,050.00 

     
20 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) เพื่อลด

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงต าบลดงคู่ปี 
2565       

23,810.00 

     
21 โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่สู่ภัยโควิด-19 บ้านผาค า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลแม่สิน 
      

20,350.00 

     
22 โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกรแปลงใหญ่และ

เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงต าบลแม่สินอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
      

55,485.00 

     
 รวม 20,500 182,604 1,268,611.5 234,060  86,100   
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ 
PPA PPB เงินบ ารุง 

ก อ ง ทุ น
ต าบล 

ก อ ง ทุ น
NCD 

ก อ ง ทุ น 
LTC 

งบยาเสพติด 
ง บ
อื่นๆ 

หมายเหตุ 

 Service excellence 

         
1 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมระบาดวิทยาก่อนการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2565 
  44,625.00       

2 โครงการพัฒนาแกนน าเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยปี 2565 

  28,750.00       

3 โครงการการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด       359,638.00   

4 โครงการวัณโรคค้นให้พบจบด้วยหาย  75,050.00        

5 โครการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  16,545.00       

6 โครงการ บูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อกระจกผู้สู งอายุ และผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

 9,000.00        

7 โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาผ่าตัดต้อกระจก   391,480.00       

8 โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า   9,500.00       

9 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/สาขาโรคไต   83,250.00       
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ 
PPA PPB เงินบ ารุง 

ก อ ง ทุ น
ต าบล 

ก อ ง ทุ น
NCD 

ก อ ง ทุ น 
LTC 

งบยาเสพติด 
ง บ
อื่นๆ 

หมายเหตุ 

10 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย         ไ ม่ ใ ช้
งบประมาณ 

11 โครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
(Intermediate care) 

                 ไ ม่ ใ ช้
งบประมาณ  

12 โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งล าไส้ในกลุ่มเป้าหมาย ปี 2564                
2,000.00  

              

13 โครงการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่ง
ต่อ 

         
45,050.00  

            

14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกการเยี่ยมครอบครัว     37,500        

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนต าบลดงคู่             
23,200.00  

     

16 โครงการชุมชนรวมพลังหยุดยั้งวัณโรคต าบลสารจิตร ปี 2565             
26,950.00  

     

17 โครงการชุมชนแม่ส าร่วมใจคัดกรองวัณโรค ปี 2565             
51,750.00  

     

18 โครงการชาวต าบลบ้านตึก ร่วมใจคัดกรองวัณโรค ปี 2565             
18,390.00  

     

19 โครงการวัณโรค พบเร็ว รักษาไว หายไว ชาวแม่สินร่วมใจ คัดกรองวัณโรค  
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2565 

            
34,450.00  

     

20 โครงการวัณโรค พบเร็ว รักษาไว  หายไว ชาวปากคะยางร่วมใจ คัดกรองวัณ
โรค 

            
14,975.00  
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ 
PPA PPB เงินบ ารุง 

ก อ ง ทุ น
ต าบล 

ก อ ง ทุ น
NCD 

ก อ ง ทุ น 
LTC 

งบยาเสพติด 
ง บ
อื่นๆ 

หมายเหตุ 

21 โครงการชุมชนรวมพลังหยุดยั้งวัณโรคต าบลสารจิตร ปี 2565    26,950.00      

22 โครงการ ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองวัณโรคในชุมชน    17,200.00      

23 โครงการชุมชนหนองอ้อร่วมใจคัดกรองวัณโรคให้พบ รักษาครบจบ ด้วยหาย    26,420.00      

24 โครงการชุมชนรวมพลังหยุดยั้งวัณโรคต าบลป่าง้ิว    36,050.00      

25 โครงการชุมชนท่าชัยร่วมใจหยุดยั้ง วัณโรค ปี 2565    25,950.00      

26 โครงการ X-ray คัดกรองวัณโรคในประชาชนต าบลศรีสัชนาลัย ปี 2565    21,950.00      

27 โครงการ X-ray คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง    27,750.00      

28 โครงการชุนชนต าบลดงคู่ ร่วมใจ รู้ภัยวัณโรค ปี 2565    21,655.00      

29 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(โปรแกรมสุขศึกษา)ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงรายใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่
สิน 

   20,950.00      

30 โครงการจัดให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถาน
บริการ 

        
ไม่ใช้
งบประมาณ 

31 โครงการจัดให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนอกสถาน
บริการ 

          
ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ 
PPA PPB เงินบ ารุง 

ก อ ง ทุ น
ต าบล 

ก อ ง ทุ น
NCD 

ก อ ง ทุ น 
LTC 

งบยาเสพติด 
ง บ
อื่นๆ 

หมายเหตุ 

 รวม 
 

   86,050 656,700 394,590   359,638   

 People Excellence          

1 โครงการจิตอาสาท าดีด้วยหัวใจ      14,000.00        

 รวม   14,000       

 Governance Excellence          

1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการก ากับติดตาม ปี 2565     54,500.00       

2 โครงการพัฒนาความรู้ด้านพัฒนาระบบควบคุมภายใน 5 มิต ิ     22,000.00       

3 โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้ง
ป้องกันไม่ให้กระท าผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

    7,675.00       

4 โครงการพัฒนาองค์กรกับการท างานร่วมกัน     7,675.00       

5 โครงการพัฒนา Smart Hospital     72,000.00       

6 
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

    
                
29,600.00  

      

7 
โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC)      

                
47,600.00  

      

8 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย     

                
30,000.00  

      

 รวม   271,050       
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- แจ้งการจัดอบรม เรื่อง การลงทะเบียนสิทธิผ่านโปรแกรม ERM และการขอ Authen code ในการยืนยันตัวตน
เข้ารับบริการ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุม รพ.ศรีสัชนาลัย เวลา 13.00 น. เป้าหมายคือ ตัวแทน 
รพ.สต.ทุกแห่ง และ ตัวแทนหน่วยงานใน รพ.ศรีสัชนาลัย 

ที่ประชุม: รับทราบ 
4.2 กลุ่มการพยาบาล / คุณวิรัชฎา  แจ้งเรื่อง  

-  ความก้าวหน้าการตรวจสุขภาพประจ าปีตาม service plan สรุปความก้าวหน้าเบื้องต้น จนท.รพ. ตรวจ 231 
ราย จากบุคลากรทั้งหมด 235 ราย (98.29%), จนท.สสอ. และ รพ.สต. ประสงค์ตรวจ 125 ราย ตรวจแล้ว 
123 ราย (98.4%) ณ 9 ธันวาคม 2564 คงค้าง รายการเอ็กซ์เรย์ ให้รีบเข้ามารับฟังผล เนื่องจากต้อง
น ามารับรองการประเมิน รพ.สต.ติดดาว  
- มณทกานต์ แจ้งเพ่ิมเติม จากที่ประชุม กวป. ให้ตรวจ HPV DNA Test เพศหญงิทุกคน ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ให้ตรวจ Fit test และการตรวจ Stool Exam, การตรวจ CA Liver (เสนอที่ประชุม กวป./ โดย รอฟังค าตอบจาก 
รพ.สุโขทัย), ให้ อน. ค่ารักษาพยาบาล หากนอกเหนือรายการตรวจตาม Package 

ที่ประชุม: รับทราบ และให้มีการบริหารจัดการส าหรับนโยบาย นพ.สสจ.ต่อไป 
4.3 สาธารณสุขอ าเภอ หารือ เรื่องสถานการณ์การเงิน รพ.สต.สะท้อ เนื่องจาก ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564 จะมีเงิน
คงเหลือ 13,369.61 ซึ่งเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ และ ค่าจ้าง พกส. ต.ค.-ธ.ค. ยังไม่ได้ เนื่องจากค่าจ้าง พกส.
นั้น การเงิน รพ.แจ้งว่า ให้รอเงินตกเบิก 1%  
รพ.สต.แม่ส า/ คุณสุวิชญา เสนอเรื่องค่าจ้าง พกส. สายงานวิชาชีพ ขอเป็นอัตราจ่งเดิมไปก่อน โดยไม่ต้องรอเงิน 1% 
เป็นไปได้หรือไม ่
ประธาน: เคยแจ้งไว้ คือ การสนับสนุนจะให้ตามรายไตรมาส ดังนั้น จึงขอให้เป็นไปตามแนวทาง เนื่องจาก ณ สิ้น ปี 
งบประมาณ 2564 ได้ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยา โดย ให้ สสอ.บริหารจัดการเองไปแล้ว ส่วนเงินค่าจ้าง พกส. ไม่ต้อง
รอเงิน 1% ให้ด าเนินการส่งเรื่องมาได้เลย 
4.4 กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด/ คุณกรรณิการ์ 
แจ้งเรื่องการต่ออายุการรับรองคุณภาพยาเสพติด โดยให้ต่ออายุ ภายใน 28 ธันวาคม 2564 ขอความร่วมมือ รพ.สต.
ตอบข้อมูลแบบสอบถามและคืนให้งานยาเสพติด ภายใน 20 ธ.ค. 2564 โดยใช้ไฟล์ ยู่ที่ ผู้ช่วยพิเศษ และขอทีม
รับผิดชอบ ร่วมต้อนรับคณะประเมินอีกครั้งซึ่งจะแจ้งก าหนดการให้ทราบต่อไป อาจมีประเด็นที่ต้องเพ่ิมตเมคือ เรื่อง To 
Be No.1 และจะมีการประกวดระดับประเทศ 20-24 ธันวาคม 2564 
ที่ประชุม: รับทราบ 
4.5 งาน NCD/ คุณกนกทิพย์ (แทนคุณสนธยา) 
 แจ้งเรื่อง  
- การงดส่งยากลับบ้าน เปิดให้บริการตามปกติคือ จ-อ. รับผู้ป่วย 250 ราย, พ-พฤ รับผู้ป่วย 300 ราย 
- มีการตัดกรองตาในผู้ป่วยเบาหวาน เริ่มให้บริการ 30 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใน

ตารางการออกให้บริการ 
- วันที่ 29 มีนาคม 2565 รพ.ศว. จะออกตรวจตาต่อจากการคัดกรอง ในกลุ่มใหม่ และกลุ่มตกค้างปี 2564 

เป้าหมาย 250 ราย (ใหม่ 100 เก่า 150 ) 
- วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2565 รพ.ศว. ตรวจอีกครั้ง และน าเคสเข้าผ่าตัดต่อ ในโครงการ พอสว. 

ที่ประชุม: รับทราบ 
4.6 กลุ่มงานบริหาร / คุณจุรีรัตน์ (แทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร) 
   - กรณี รพ.สต. ส่งซ่อมครุภัณฑ์ ให้ระบุเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ และอาการที่เสีย พร้อมทั้งถ่ายรูป  ครุภัณฑ์นั้น 
และท าบันทึกข้อความขอซ่อมครุภัณฑ์แนบมาด้วย สุดท้าย คือ ให้ช่าง รพ.เซ็นว่าได้รับการส่งซ่อมแล้ว 
 - ส าหรับค่าตอบแทนวัคซีนได้โอนเข้าบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในวันที่ 9 ธ.ค. 64  
ที่ประชุม: รับทราบ 
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4.7 กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม/ คุณสมจิตร 
ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากร ที่ต้องการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน และวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า (ส าหรับคนที่ไม่เคย

ได้รับ)ให้แจ้ง ที่กลุ่มงานปฐมภูมิ, 
ที่ประชุม: รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 
- หารือเรื่อง จ านวน ผู้เข้ารับการนิเทศ  สถานที่ สสอ.ศรีสัชนาลัย ต่อด้วย เข้ารพ.ศรีสัชนาลัย เพ่ือติดตามเรื่องตึก  และ
ลงพื้นที่ รพ.สต.แสนตอ, ดงย่าปา และดงคู่ 
สสอ. : จะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โดยมีตัวแทนของ รพ.สต. เนื่องจากไม่ได้ครบทุกแห่ง รวมฝั่ง สสอ.ผู้เข้าร่วมประมาณ 15 
คน, จาก รพ. ประมาณ 15 คน และจาก สสจ. ประมาณ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ซึ่ง สสอ. ได้ด าเนินการเตรียมการ
ไว้ให้แล้ว 
ที่ประชุม: รับทราบ 
- หารือ เรื่องประเด็นน าเสนอ จากที่ประชุม กวป. เมื่อ 30 พ.ย. 64 นพ.สสจ. ให้น าเสนอ แบบกะทัดรัด และ

ชัดเจน ขอบเขตน าเสนอ จึงจะเป็น ข้อสั่งการ นพ.สสจ. การนิเทศครั้งที่แล้ว ซึ่งได้แก่ 
1. การกระจายผู้ป่วย NCD สู่ รพ.สต. ผลงานที่ได้ DM/ 26.61% HT/ 34.46% โดยลดลงทั้ง 2 กลุ่ม  

สสอ. : แสดงว่า เหตุผลเนื่องจาก ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมโรคได้ อันเกิดจาก พฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาที่เพ่ิมเติมเข้า
มา คือ เรื่องบุคลากร คือ พยาบาลขาดแคลนหลายพื้นท่ี 
คุณศตพรรษ: เสนอแนวทาง ต้องมีการคืนข้อมูล โดย ทุก รพ.สต. ต้องมีรายชื่อผู้ป่วยในมือ และตรวจสอบกับ รพ. ว่า เคส
ใดยังรับการรักษาที่ รพ.อยู่ 
ที่ประชุม: เห็นชอบ 

2. การขับเคลื่อนนโยบาย 3 หมอ ตอนนี้ มีข้อมูล การให้ บริการ ที่ รพ.สต. แล้ว เพ่ิมเติมรายละเอียดที่จะน าเสนอ
คือ เป็นการให้บริการทั้งการเยี่ยมบ้าน และการรักษาพยาบาล คนไข้โรคเรื้อรัง โดยมีแพทย์หมุนเวียน  

สสอ. : เพ่ิมเติม การให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ทางแอพพลิเคชั่น ของจังหวัดสุโขทัย เรื่องการรับรู้ การเข้าถึง
การให้บริการ 3 หมอ 
3. ติดตามการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต 

คุณกรรณิการ์: ชี้แจงประเด็นที่ควรน าเสนอว่า ตอนนี้ สร้างการสื่อสารการเฝ้าระวังในกลุ่ม อสม. คือ จะเข้าร่วมในเวที
ประชุมประจ าเดือน ของอสม. และการลงเยี่ยมท า Psycho explore กลุ่มญาติรายที่ suicide ส าเร็จ ซึ่งได้ให้ข้อมูล คุณ
ชโลทรไปแล้ว 
สสอ. : ให้เพ่ิม เรื่องการเชื่อมโยง พชอ. และการขับเคลื่อน ปัญหาส าคัญในพื้นที ่
ที่ประชุม : เห็นชอบ 
5.2 กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม/ คุณสมจิตรหารือ เรื่อง  
- การเตรียมความพร้อม รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว มีข้อจ ากัด ด้วยเหตุใดบ้าง 
งาน IC/ คุณพรรณิภา  
1. จากข้อการประเมิน ให้ จนท. รพ.สต.ต้องได้รับการฉีดวัคซีน วัคซีน Hepatitis B ยกเว้นผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2536 
นั้น เบื้องต้น ได้หารือ กับ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ถึงเรื่องแนวทาง และ กลุ่มงานประกันเรื่องค่ารักษา เห็นว่าต้องมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ค่อนข้างสูง และขั้นตอน คือ ต้องมีการตรวจภูมิคุ้มกันก่อน หากพบว่าไม่มีภูมิ จึงให้ฉีดกลุ่มนี้ หลังจาก
ฉีดแล้วต้องมีการตรวจภูมิซ้ าอีกครั้ง จึงขอหารือแนวทางจากที่ประชุม 
งานประกันฯ/ มณทกานต์ เสนอว่า ควรก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566 และ ควรแบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยง
ของการให้บริการก่อน  
คุณพรรฺณิภา: เสนอว่า หากแบ่งตามระดับความเสี่ยง วิชาชีพพยาบาล ควรเป็นวิชาชีพแรก  
มติที่ประชุม: เห็นชอบ 
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2. การเตรียมพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ที่ระบุไว้จ าเป็นต้องมีคือ set excision แต่ส าหรับ set คลอด โดยส่วนตัว
เห็นว่าควรจะมี ดังนั้น จะจัดอุปกรณ์ท้ัง 2 อย่างนี้ ให้ แก่ รพ.สต. 
- การข้ึนทะเบียน PCC สารจิตร มีแนวทางอย่างไร 
มณทกานต์: ได้ส่งเกณฑ์ให้กับ แพทย์ชัยพร แล้ว และเสนอว่า รพ.สต.สารสิตร ควรเตรียมความพร้อม ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
และท่ีผ่านมา กลุ่มงานปฐมภูมิ (โดยคุณวสันต์ เดิม) ได้ด าเนินการ ร่วมกับ คุณวัชรพงษ์ กรณี รพ.สต.ท่าชัย 
คุณจ านง: สอบถาม สสจ. แล้ว ให้ ด าเนินการส่งเอกสารไปที่ สสจ.ได้เลย  
มติที่ประชุม: เห็นควรให้ คุณสมจิตร ด าเนินการประสานกับ สสจ. เพื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อไป 
5.3 เรื่องอ่ืนๆ  
กลุ่มงานประกันฯ/ มณทกานต์ เห็นว่า ทาง รพ.สต.เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บ กรณีที่มีการตรวจ 
ATK และต้องการใบรับรองผลโดยผู้ประกอบวิชาชีพ จึงขอเรียนว่า การคิดอัตราค่ารักษาพยาบาล คิดตามประกาศอัตรา
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ซึ่งอ้างอิงตามราคาค่ารักษาของกรมบัญชีกลาง โดยมีการระบุรายละเอียด
ที่มาของการคิดค่ารักษาตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง เลขที่หนังสือ กค 0417/ ว177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549  
ที่ประชุม: รับทราบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

   
.......................................... 
(น.ส.ชโลทร  พุทธภูมิ) 

ผู้บันทึกการประชุม 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

   
..........................................
(น.ส. มณทกานต์  นามแก้ว) 

ผู้ตรวจทาน 
(เลขานุการ) 

  


