
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่10/๒๕๖๑ 

วันที่  31  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

๑ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3 นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
๔ ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
๕ นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
7 พญ.ระพีพร อารีย์   รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
8 พญ.รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้าน บริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
9 นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
10 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
๑1 นพ.สุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑2 นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
13 พญ.มานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑4 นพ.อนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
15 พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑6 นพ.เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
๑7 นายชวาล  ตัญญบุตร สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๑8 นายสมเจตน์ สถิตสมิทธิ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
19 นายเทอดศักดิ์ แพทย์ประสิทธิ์   สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม 
20 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
21 นางสาวบุษกร ร าไพยะกุล สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒2 นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
๒3 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒4 นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒5 นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒6 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

27 นายบุญสืบ  จันทร์เจริญ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

๒8 นายสมบัติ ทั่งทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 



 
 

๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑ นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒ นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
๓ นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔ นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕ นางวิภาวี สุวรรณธร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 นางสาวดวงนภา ทองค า นักทรัพยากรบุคคล 
8 นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
9 นางสาวนิพาดา จูแสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
 ๑ นางสุนันทา ชนะวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.)
 ๒ พญ.วิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน   
 ๓ นพ.สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
 4 นายจ ารัส ค ารอด  ประธานชมรม อสม. 
 
 

 
 

๒9 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
30 นายพิเชษฐ์ ไตรติลานันท์ หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
31 นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๓2 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓3 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓4 นางลลิตา พรพนาวัลย์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓5 นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
36 นางยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
๓7 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓8 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓9 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
40 นางวัฒนวรรณ วรรณไกรโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
41 นายสมชาย  ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
42 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
๔3 นายพนมวรรณ์  ภูมี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 



 
 

๓ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.๐๐ น. 
 นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในที่ประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 ๑.  โครงการส่งมอบวิตามินเสริมธาตุเหล็ก เด็กไทยอายุ 6 เดือน- 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 
 2.  มอบพระพุทธรูป ให้ โรงพยาบาล จาก โครงการปั้นดินให้เป็นบุญ     
 3.  สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 4.  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบนโยบายการบริหารราชการให้คณะกรรมการวางแผนประเมินผลและ
ประชุมประจ าเดือน  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หากมีโรคระบาด ให้รายงานทางไลน์ถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้เลย เช่นหากมีไข้เลือดออกระบาด ในพ้ืนที่ไหน ผู้ว่าราชการฯ จะสั่งให้ด าเนินการฉีดพ่น คว่ ากะลา เติม
ทรายอะเบท ในส่วนของการซื้อทรายฯ ต้องซื้อให้ได้มาตรฐาน และจะมีหนังสือเวียนไปถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ซื้อทรายฯ และยาพ่น โดยให้สสอ.เป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาจัดซื้อ หรือออกสเปค ในส่วนนี้ขอให้ 
สสอ.ให้ความร่วมมือในส่วนนี้ด้วย  
พญ.อุไร : อยากให้ ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเน้นการสวมหมวกนิรภัย / ความเร็วของรถ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - การเบิกจ่ายงบประมาณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เน้นย้ าการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  - เมืองใหม่ “ฉะเชิงเทรา-ชลบรุี-ระยอง” ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC โครงการเมืองใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา วางผังเมืองให้เป็น "Smart City" ที่ตั้งเมืองใหม่จะอยู่รอบๆ สถานีรถไฟ ประมาณ 4 กม. เนื้อ
ที่ประมาณ 2,000 ไร่  
  - งานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจ าปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - การออกหน่วย พอ.สว. และ หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ให้จัดแบบเรียบง่าย ไม่ต้องเตรียมมวลชน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 1.2   เรื่องจากเขตสุขภาพที่ 6 
  - ร่าง การมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(CHPPO) เขตสุขภาพที่ 6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
 1. คณะอนุกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD)เขตสุขภาพท่ี 6  
นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ฉช. เป็นประธาน 
 2. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๖  
นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 
 3. คณะอนุกรรมการ Green & Clean Hospital  
นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
 

๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที่ 9/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งหมด 12 หน้า 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
 ๓.1  การติดตามเร่งรัดการด าเนินงานงบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2562 

  
แนวทางการด าเนินงานงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ครุภัณฑ์ (ทดแทน) จัดซื้อภายในเดือน ธันวาคม 2561 
2. ซ่อมสิ่งก่อสร้าง(เช่นอาคารบริการ/รั้ว) ให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่ควรเกินปีงบประมาณ 2561 
3. สปสช. อยู่ระหว่าง แจ้งอนุมัติแผน ปี 2562 ให้หน่วยบริการ (ข้อมูลสอบถามจาก สปสช.เขต 6 เมื่อวันที่ 
26 ต.ค. 2561) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน      
 -  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕6๑ จ านวน  8   ราย  ดังนี้   
 1. นางสาวสุนิศา  เอกมณีนิล ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พนมสารคาม 
 2. นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล           รพ.พุทธโสธร 
 3. นายศราวุธ  พิพัฒน์นราพงศ์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พุทธโสธร 
 4. นางสาวกนกวรรณ  นุชประมูล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 



 
 

๕ 

 5. นางสาวพัทธนันท์  ชัยพานนท์วิชญ์ ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
 6.  นางสาวสโรชา  เธียรสรรชัย ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.บางคล้า 
 7. นางสาวพริม  ไม้งาม  ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการ  รพ.บางคล้า 
 8. นางสาวมารีนา  มูลทรัพย์ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.บางน้ าเปรี้ยว 
 -  แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มกราคม  ๒๕62 จ านวน  1   ราย  ดังนี้   
 1. นายดิเรก  ภาคกุล  ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.บางคล้า 
 -  มีแพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกร แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ตั้งแต่ 
๑ พฤศจิกายน  ๒๕6๑ จ านวน  2   ราย  ดังนี้  
 1. นางสาวศากุน  มงคลเนาวรัตน์ ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
 2. นายรัฐสภา  ปัตรัตน์  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร  
 3. นางสาวณิชา จันทร์ประเสริฐ ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.สนามชัยเขต  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
 ๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม– 26 ตุลาคม 2561 
จากบัตรรายงานผู้ป่วย(รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 34,680 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 33,913 ฉบับ    
คิดเป็นร้อยละ 97.79  
อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาค
กลางและอัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-26 ตลุาคม 2561 รายละเอียดดังนี้  

 
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 
ตุลาคม 2561 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 1,228 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคน 174.33 (อันดับที่ 2 ระดับเขตและอันดับที่ 11 ระดับประเทศ) มีผู้เสียชีวิต 3 ราย 
อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.43 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.24 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่ม
อายุ10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 462.47 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี และ 5 - 9
ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 335.90 และ 331.02 อาชีพท่ีมีจ านวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน 



 
 

๖ 

จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 530 ราย รองลงมาคือรับจ้างและในปกครองจ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 376 รายและ 226 
ราย ตามล าดับ 
 อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออ าเภอเมืองฉะเชิงเทราอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 406.54 
รองลงมา คืออ าเภอคลองเขื่อนและอ าเภอพนมสารคาม อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 296.26      
และ178.56 ตามล าดับ 
 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโรคไข้เลือดออก สุ่มประเมินลูกน้ ายุงลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๒   ข้อมูลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของ รพ.สต.ในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 
ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการติดกล้องวงจรปิด กล้องยังไม่เป็นระบบออนไลน์ กริ่งฉุกเฉิน ไปด าเนินการ  
ให้เรียบร้อย    
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



 
 

๗ 

 ๕.๓ แผนออกปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ 
"จังหวัดฉะเชิงเทรา บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  1. วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ รร.สียัดพัฒนา บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 13 
ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ 
  2. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ รร.บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งพระยา     
อ าเภอสนามชัยเขต 
  3. วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ วัดแสนภุมราวาส หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองใหม่      
อ าเภอราชสาส์น 
  4. วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเทวารุทธาราม หมู่ที่ 5 ต าบลคลองเขื่อน 
อ าเภอคลองเขื่อน 
  5. วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ รร.ไผ่แก้ววิทยา หมู่ที่ 7 ต าบลแปลงยาว       
อ าเภอแปลงยาว 
  6. วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ รร.สุเหร่าเกาะไร่ หมู่ที่ 5 ต าบลเกาะไร่         
อ าเภอบ้านโพธิ์ 
  7. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลต าบลบางผึ้ง หมู่ที่ 1 ต าบลบางผึ้ง 
อ าเภอบางปะกง 
  8. วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ มัสยิดอัลอัซฮาร หมู่ที่ 2 ต าบลสิงโตทอง  
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
  9. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ อบต.เสม็ดใต้ หมู่ที่ 4 ต าบลเสม็ดใต้  
อ าเภอบางคล้า 
  10. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ วัดสุวรรณคีรี หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแหน  
อ าเภอพนมสารคาม 
  11. วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ วัดหนามแดง หมู่ที่ 2 ต าบลหนามแดง  
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๔  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562 PA เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ านวน 10 ตัวช้ีวัด (KPI_KPI Template PA ปี 2562) 
 รายละเอียดตามท่ีน าเสนอในที่ประชุม และหากจะอุทธรณ์ แก้ไข ให้แจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จะด าเนินการรวบรวมสรุป 
KPI Template ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เสนอให้ทราบต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๕.๕  แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(รอบที่ 1) 
 รอบท่ี 1  จังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ ๗ – วันพธุที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
 รอบท่ี ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันจันทร์ที่ ๑ – วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
รูปแบบการตรวจราชการ จังหวัดละ ๓ วัน วันจันทร์ – วันพุธ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 วันที่ ๑ ของก าหนดการ 
  - ช่วงเช้า สสจ. และ รพศ./ รพท. เสนอผลการด าเนินงาน 
  - ช่วงบ่าย แบ่งเป็น ๒ ทีม 
 ๑. ผู้ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม ๑ คปสอ. (เยี่ยม รพช. ๑ แห่ง และ รพ.สต. ๑ แห่ง) 
 ๒. ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ : เก็บข้อมูล วิเคราะห์ที่สสจ./ รพศ./ รพท. 
 วันที่ ๒ ของก าหนดการ 
  -ช่วงบ่าย คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ (สาธารณสุขนิเทศก์/ ผู้ตรวจราชการกรม/ ผู้แทน 
ศูนย์วิชาการ/ ผู้บริหารจังหวัด/ ทีมเลขาฯ) 
  -ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 
  - เก็บข้อมูล วิเคราะห์เพ่ิมเติม ที่ สสจ./ รพท. 
  - จัดท ารายงาน ตก.๑ ส่งเข้าระบบ e-inspection ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. 
  - จัดท า ppt. KPI ที่รับผิดชอบ ส่งหัวหน้าแต่ละคณะ ๑ – ๓ 
 วันที่ ๓ ของก าหนดการ 
  -ช่วงเช้า 
 เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น สาธารณสุขนิเทศก์เป็นประธาน ประชุมทีมตรวจราชการเพ่ือเตรียมพร้อม 
การน าเสนอผลการตรวจราชการ 
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ผูต้รวจราชการ เป็นประธาน การน าเสนอสรุปผลการตรวจราชการ 
  -ช่วงบ่าย คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพ้ืนที  
หน่วยรับตรวจ : ระดับอ าเภอ  โรงพยาบาลสนามชัยเขต  ระดับต าบล PCU ลาดกระทิง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.6  ก าหนดการ ด าเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 
(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  
การ ด าเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่ม
เสี่ยงและด้อยโอกาส เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระยะที่ ๕ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้  
 - วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานวัดบางปรง ต.บางพระ อ าเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
ผู้ประสาน 1. นางสาวศศิธร จิตต์สุขส าราญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง เบอร์โทร. 092 7351646 
 ๒. นางประภาพร แก้วพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
       โรงพยาบาลพุทธโสธร เบอร์โทร.081 8674924 
 ๓. นายวรากร เกรียงไกรศักดา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       โรงพยาบาลพุทธโสธร เบอร์โทร. 0๘๑ ๕๘๑456๒ 
  



 
 

๙ 

 
 
 
 - วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 256 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้ประสาน นางนิระมล พรหมเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 สสอ.คลองเขื่อนเบอร์โทร 081 7618320  
 - วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอราชสาส์น อ าเภอราชสาสน์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผู้ประสาน นางกุลฉัตร พูลเพิ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ราชสาสน์ เบอร์โทร 081 7629643 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.7  การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 การจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจ าปีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  การจัดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจ าปีจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 19 – 28 
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีส่วนที่สาธารณสุข เป็นคณะท างานร่วม ดังนี้ 
  - ฝ่ายจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร (กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ) 
  - ฝ่ายปฐมพยาบาล (โรงพยาบาลพุทธโสธร) 
  - เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ) 
   



 
 

๑๐ 

  - การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน (ขอความร่วมมือแต่ละ CUP 
เข้าร่วม ในแต่ละวัน การแต่งกาย ใส่เสื้อหมอชวนวิ่ง) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
 6.2  โครงการหมอชวนวิ่ง ได้มีการประชุมเตรียมงานไป ประมาณ 80 - 90% แล้ว ในรายละเอียดจะ
ได้มีการประชุมหารือกันอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
 6.3  งบสนับสนุน รพ.สต.    
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับข้อมูลงบสนับสนุนรพ.สต.ปี61 ครบแล้วแต่จากการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน จึงส่งคืนข้อมูลให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อ าเภอทุกท่านตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหากได้ข้อมูลครบถ้วนจะน าเรียนในการประชุมกวป.ในเดือนถัดไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 6.4  การขอใช้ต าแหน่งว่างของพนักงานราชการ ของรพ.สต.บางวัว 
  พนักงานราชการของ รพ.สต.บางวัว อ.บางปะกง ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ได้ขอลาออก
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอความเห็นชอบที่ประชุม ว่าจะให้
เรียกจาก บัญชีเลือกสรรพนักงานราชการเดิมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือเปิดสอบ
เลือกสรรเพื่อขึ้น บัญชีบรรจุเป็นพนักงานราชการใหม่   
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการสอบเลือกสรรเพื่อขึ้น บัญชีบรรจุเป็นพนักงานราชการใหม่ โดยให้ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางปะกงท าเรื่องเสนอเข้ามาที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ           รุ่งทิวา ประสานทอง 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                           (นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


