
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่11/๒๕๖2 

วันที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 
1) นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
3) นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ(รก.) 
4) นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5) นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6) นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พุทธโสธร 
7) นางฐิตาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร(แทน) 
8) นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
9) นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
10) นายจักรวาล บุญชู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
๑1) นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑2) นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
13) นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑4) นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
15) นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑6) นายเกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
17) นางเปรมสินี พ่วงวัฒนวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน(แทน) 
18) นายชาญเลขา กุลละวณิชย์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
19) นายราเชนทร์ นพเกียรติ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า(แทน) 
20) นางสุวิมล เจริญสิทธิชัย  สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
21) นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
22) นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒3) นายศศิธร ศุภพิชน์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต 
24) นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒5) นางสาวจันทร ศรีสุรักษ์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒6) นายเสนาะ นพโสภณ สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น(รก.) 



 ๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1) นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2) นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3) นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1) นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2) นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3) นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
4) นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
5) นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

๒7) นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ 

38) นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

29) นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

30) นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

31) นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
32) นายสุพจน์ กังใจ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓3) นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓4) นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓5) นางสาวพรสวรรค์ อิมามี หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข(แทน) 
๓6) นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
37) นางสาวอัญชลี สังข์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด(แทน) 
38) นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
39) นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
40) นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
41) นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
42) นางอมรรัตน์ เกษมโชติพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร(แทน) 
43) นายบ ารุง ชัยสายัณห์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ(แทน) 
44) นายเสรี เพ็งสารท ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฯ 
45) นางสาวก าไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา(แทน) 



 ๓ 

ก าหนดการประชุม  
      เวลา 09.00 - 12.00 น. 
  -  ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
  -  ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
      เวลา  13.๐๐  - 16.30 น. 
  -  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน   
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม     
วาระก่อนการประชุม 
 1) สวดมนต์ไหว้พระ 
 2) สรุปขา่วสารสาธารณสุข ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562 
 3) มอบโล่เกียรติคุณ ผู้สูงอายุ ดีเด่นระดับสุขภาพ ประจ าปี 2562 “ชมรมผู้สูงอายุต าบล          

บึงน้ ารักษ์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” แก่ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 4) มอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 

12 แห่ง ได้แก่  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงพยาบาลพุทธโสธร 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 
- โรงพยาบาลพนมสารคาม 
- โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
- โรงพยาบาลบางปะกง 
- โรงพยาบาลบางคล้า 
- โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
- โรงพยาบาลราชสาส์น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือท าให้ในทุกๆงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งท่านผู้ว่า

ราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณทางสาธารณสุขด้วย 
 2) เรื่องอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 ให้ความส าคัญสูงสุด ขอฝาก โรงพยาบาลพนมสารคาม 

เป็นหน่วยหลัก และโรงพยาบาลใกล้เคียงช่วยสนับสนุน 
 3) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะมาร่วมงานรับมอบพ้ืนที่ 

โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับด้วย 
 



 ๔ 

 4) มาตรการเพ่ือการรักษาความปลอดภัยในหน่วยบริการสาธารณสุขกรณีเหตุรุนแรงใน
โรงพยาบาล/ห้องฉุกเฉิน ขอให้ทุกหน่วยบริการมีมาตรการต่างๆ เช่น กล้องวงจรปิด ประตูเข้า
ออก ให้ใช้แบบควบคุมเปิด – ปิด จากข้างในได้  และให้มีการซ้อมแผน เป็นต้น 

  นพ.ดิเรก เสนอให้ ห้องฉุกเฉิน แยกต่างหากจากห้องท าแผล  
 5) ตัวชี้วัดส าคัญ ที่จะใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1/2563 ของ รพ./สสอ. 

จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้  
- ไข้เลือดออก  
- วัณโรค 
- ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
- วัคซีน 
- Long term care 

 6) รถพยาบาล ที่ของบจาก อบจ. เคยถูก สตง. ทักท้วง จึงขอให้โรงพยาบาลจัดท าโครงการอ่ืน เช่น 
โครงการที่เกี่ยวกับการขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์  

 7) โครงการพระราชด าริ เรื่องโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทุกจังหวัดจะต้องด าเนินงาน ส่วนของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง และมีการด าเนินงานแล้ว  
จึงขอให้มีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน โดยเน้นในเรื่อง โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ  
ทันตกรรม อาชีวอนามัย และส่งเสริมสุขภาพ  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน  
ครั้งที่ 10/๒๕62  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
 จ านวน 12 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในทีป่ระชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข   
และไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
 - แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม  

๒๕62 จ านวน  2   ราย  ดังนี้   
  1) นางรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต  ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ  รพ.พุทธโสธร 
  2) นางสาวอรอนงค์  ตั้งตรงจิตต์ ต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พุทธโสธร 
 - แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ มกราคม  

๒๕63 จ านวน  5   ราย  ดังนี้   
  1) นางสาวกนกพร  ทองเลื่อน ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ  รพ.แปลงยาว 
  2) นางสาวสลิลทิพย์  กมลศิริ  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ รพ.แปลงยาว 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF
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  3) นายเจริญศักดิ์  อ่ ากลิ่น  ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ รพ.พุทธโสธร 
  4) นายโชคชัย  เนียมโภคะ  ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ  รพ.พุทธโสธร 
  5) นายอภิวัฒน์  มังคละทน  ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
 - แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์  

๒๕63 จ านวน  1   ราย  ดังนี้ 
  1) นางสาวพัชราพร  วรรณศิริ  ต าแหน่งเภสัชกร  รพ.พนมสารคาม 
 - แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร ตั้งแต่ ๑ 

ธันวาคม  ๒๕62 จ านวน  2   ราย  ดังนี้   
  1) นายอิสรพันธุ์ โชคไชย ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ  รพ.พนมสารคาม 
  2) นายฉัตรชัย ฟองเลิศนุกูล  ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ  รพ.พุทธโสธร 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
  
๔.2 การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2563 (โดย กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 ตามแผนค าขอ ปี 2563 ขอขยายเตียง รพ.บางคล้า และ รพ.แปลงยาว จาก 30 เตียง เป็น 60 เตียง 

จึงขอหารือในที่ประชุมว่า ยังคงยืนยันเห็นชอบตามแผนเดิมหรือไม่ เพื่อที่จะได้แจ้งให้เขตสุขภาพที่ 6 
ด าเนินการต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ที่น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 

2562 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 34,696 ฉบับ รายงานทันเวลาจ านวน 
34,243 ฉบับ คิดเป็นร้อย ละ 98.64 โดยจ าแนกตามศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ ตามตาราง 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและ 

อัตราป่วยประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2562 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
  
5.1.2  สถานการณ์โรค Influenza 
 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สสจ.ฉะเชิงเทรา ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยโรค Influenza จ านวนทั้งสิ้น 5,396 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 754.68 ต่อประชากรแสนคน  
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตกลุ่ม อายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 2,932.20  
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี และ 10 - 14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 2,751.20 
และ 1,286.23 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ อาชีพที่มีจ านวนผู้ป่วย สูงสุดคือนักเรียน  
จ านวนผู้ป่วยเท่ากับ 2,076 ราย รองลงมาคือ อาชีพในปกครองและอาชีพรับจ้าง จ านวนผู้ป่วย 
เท่ากับ 2,058 และ 1,086 ราย ตามล าดับ อ าเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา อัตราป่วยเท่ากับ 1,243.32 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อ าเภอพนมสารคาม
และ อ าเภอคลองเขื่อน อัตราป่วยเท่ากับ 1,104.66 และ 981.60 ราย ตามล าดับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ   
  
5.1.3  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก 
 ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จ านวนทั้งสิ้น 1,108 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 154.96  

ต่อประชากรแสนคน ล าดับที่ 7 ของเขต ล าดับที่ 34 ของประเทศ มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย  
อัตราตายเท่ากับ 0.28 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายเทา่กับร้อยละ 0.18 ล าดับที่ 2 ของเขต  
ล าดับที่ 18 ของประเทศ อ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอแปลงยาว อ าเภอ 
ท่าตะเกียบ และ อ าเภอราชสาส์น  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.2  สถานการณ์การเงินการคลัง  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

          
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
 -ไม่มี- 
 
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  ผอ.รพ.บางคล้า 
นพ.ดิเรก 1) จากการประชุม คณะกรรมการ EMS เนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ ขอให้เตรียมความพร้อมตาม

มาตรการเหมือนเดิม โรงพยาบาลที่ออกหน่วยประจ าคือ โรงพยาบาลบางคล้า แปลงยาว และ
บ้านโพธิ์ ส่วนอ าเภออ่ืนๆ จะมีหน่วยกู้ภัย ประจ าจุด  

 2) เรื่องความปลอดภัยในโรงพยาบาล เสนอให้ ทุกโรงพยาบาลปรับปรุงประตูห้องฉุกเฉิน เป็นแบบ 
เปิด - ปิด อัตโนมัติ ที่สามารถล็อคได้, มีเครื่องตรวจจับวัตถุ เป็นต้น 

 3) ในกรณีการก่อเหตุวิวาทในห้องฉุกเฉิน ให้รีบแยกคู่กรณีออกจากกันก่อน แล้วด าเนินการตามแผน
ที่ก าหนด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.2  ผอ.รพ.สนามชัยเขต 
นพ.สมคิด 1) ปรับอัตราก าลัง รพช./รพท. ส่วน รพ.สต. ให้แล้วเสรจ็ภายใน มกราคม 2563 
 2) ขอขยายกรอบอัตราก าลัง หากเต็มกรอบแล้ว ให้ท าเรื่องเข้ามา 
 3) การจัดสรรนักเรียนทุน หลักสูตรพยาบาล ปีนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มา 70 ต าแหน่ง 
 4) พกส./ลูกจ้างรายเดือน ที่ไม่อนุมัติมา 63 ต าแหน่ง บางแห่งไม่อนุมัติ คือ เกินกรอบอัตราก าลัง 

และบางแห่งไม่มีในกรอบอัตราก าลัง 
 5) ต าแหน่งว่าง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเลขว่าง 12 ต าแหน่ง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.2.3  ผอ.รพ.แปลงยาว 
พญ.ทิพวรรณ การคัดกรองมะเร็งเต้านม ของมูลนิธิกาญจนบารมี ในวันที่ 29 มกราคม 2563 โรงพยาบาล     

แปลงยาว ขอสลับกับโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.4  ผอ.รพ.บางปะกง 
นพ.สุธน จงัหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงงานจ านวนมาก การเตรียมความพร้อมของบุคลากรของจังหวัดค่อนข้างมี

ปัญหา สืบเนื่องจากการไปประชุมกลุ่มจังหวัด EEC ที่มาบตาพุด 2 จังหวัดชลบุรีและระยอง มีแพทย์
อาชีวอนามัย รวมกัน 30 คน ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่มี รพ.บางปะกง ให้ทุนไปเรียน 1 คน และ 
รพ.พุทธโสธร เรียนกลับมา 1 คน และอยากให้ขอทุนกับทางเขตเพ่ือสนับสนุน และอีกประเด็นคือ 
รพช. ไม่มีกรอบด้านอาชีวอนามัย 

ประธาน ในเรื่องนี้ จะจัดแบ่งอ าเภอ เป็น 2 ส่วน คืออ าเภอที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง และอ าเภอที่ไม่
เกี่ยวข้อง อ าเภอที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง ได้แก ่เมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์  
แปลงยาว  พนมสารคาม และบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดจะก าหนดแผนการบริหารจัดการเตรียมทรัพยากร
และบุคลากรด้านอาชีวอนามัย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1 สสอ.บางปะกง 
นายชูชีพ การรับย้าย ต าแหน่ง สสอ.ราชสาส์น ว่าง ไม่มีผู้แสดงความจ านง ดังนั้นในขั้นตอนต่อไปจะขอรับเลื่อน                  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
นายพิเชษฐ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศรับสมัครการคัดเลือกคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งจะคัดเลือกกันในวันที่ 23 ธันวาคม 
2562 มีรายละเอียดแจ้งเวียนให้ทราบแล้วใน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                               ลงชื่อ       ชาตรี  นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                       (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


