
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่5/๒๕๖2 

วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

1 นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
2 นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
3 นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
4 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6 นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
7 นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
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 นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
๑8 นางสกาวรัตน์ เจริญวัฒนะ  สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา(แทน) 
19 นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า(แทน) 
20 นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์  สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
21 นายองอาจ จันทร์ประเสริฐ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
22 นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒3 นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต(แทน) 
   

  
 

/24  นายชาญเลขา... 



 ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2 นายชาญศักดิ์ เจียมวงศากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3 นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5 นางพิชิดา ตัญญบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6 นายเบญจพล สุวรรณะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   
   
   
  /ผู้ไม่มาประชุม... 

24 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์ 

๒5 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒6 นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒7 นางสาวรัตน์จุดา ฉัตรไชยศิริ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ(แทน) 

28 นายบุญสืบ  จันทร์เจริญ สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน(รก.) 

29 นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

30 นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

31 นางกรองทิพย์ เจริญบูลย์วิวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ(แทน) 
32 นายสุพจน์ กังใจ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓3 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓4 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓5 นางสาวพรสวรรค์ อิมามี  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข(แทน) 
๓6 นางสาวศิริรัตน์ ปัจฉิมกุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข(แทน) 
37 นายวีระชาติ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด(แทน) 
๓8 นายพีระพล ต่วนภูษา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
๓9 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
40 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
41 นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
42 นางอมรรัตน์ เกษมโชติพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร(แทน) 

43 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
44 นางก าไร มีเจริญ ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา(แทน) 



 ๓ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1 นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
3 นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการ 
  ทางวิชาการ(รก.) 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
เป็นประธานในการประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 1) สวดมนต์ไหว้พระ 
 2) สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562  
 3) มอบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบการพ่ึงพา

ตนเองด้วยภูมิปัญญาไทยระดับจังหวัด 
     
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) กองสลากกินแบ่งรัฐบาล มาออกสลาก งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมซันธารา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
1.2 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (โดยรองรุ่งทิวา ประสานทอง) 
 1)  แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  -พ.อ.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
-เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา 
ต าแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
-นายศราวุธ เริงฤทธิ์  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 
-ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
 
 
 
 

 
 

/2)  การด าเนินโครงการ... 



 ๔ 

 2)  การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี         
บรมราชาภิเษก จ านวน 3 โครงการ 

  -ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่หน้าส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถึงวัดโสธร 
-สายน้ าเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่หน้าเขื่อน ถึง วัดโสธร 
-สวนเฉลิมพระเกียรติ ข้างวัดโสธร  

 3)  การใช้รถยนต์ของทางราชการ ขอให้ใช้อย่างระมัดระวัง ให้เป็นไปตามระเบียบ ขออนุญาตใช้
ให้ถูกต้อง 

 4)  ศูนย์ปฏิบัติการงานพิธีศพ เขต 5 ตั้งอยู่ ณ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที่ 4/๒๕62  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
 จ านวน 42 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมโดยไมมี่การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน "โครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทย อายุ 6 เดือน - 5 ปี เขต
สุขภาพที่ 6" (โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) 
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทย อายุ 6 เดือน – 5 ปี          

 
 
 

/ร้อยละการเจาะ... 



 ๕ 

 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขและไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชน (โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ ที่ได้พิจารณาไปแล้ว 
 
4.2  ผลงานตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผลงานเด่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบท่ี 2 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 
31 สิงหาคม 2562) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 5 ตัวช้ีวัด (โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 
  1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85 
  2) อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 

(ปี พ.ศ.2557-2561) ** (รอปรับเกณฑ์)** 
  3) ผลส าเร็จการด าเนินโครงการวิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี 
  4) การด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
  5) มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
  

/4.3  ขอปรับปรุง... 



 ๖ 

4.3  ขอปรับปรุงรายการ ในแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 ระดับ
สถานบริการ ของ รพ.สต.คลองนา (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 รายการตามแผนเดิม  

-เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานประมวลผลกลาง แบบ ๔ แกนหลัก มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
๓.๑ GHz จ านวน ๑ หน่วย จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) - Cache Memory 
๘ MB หน่วยความจ าหลัก Ram ชนิด ECC DDR๓ มีขนาด ๘ GB และ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ วงเงิน 50,000 บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๒*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
-เครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
-เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA 
รวม 3 รายการ วงเงิน 50,000 บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 

พฤษภาคม 2562 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 16,178 ฉบับ 
รายงานทันเวลาจ านวน 15,997 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.88 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรกจังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและอัตราป่วย

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.1.2  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทั้งสิ้น 431 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 63.95 

ต่อแสนประชากร (ล าดับที่ 2 ของเขต และล าดับ 9 ของประเทศ จากรายงาน 506 ส านัก
ระบาดวิทยา) มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราตายต่อแสนประชากร เทา่กับ 0.30 อัตรา
ผู้ป่วยตาย เท่ากับร้อยละ 0.46 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่กลุ่มอายุ 10 – 14 ป ี
อัตราป่วย 179.62 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย 157.29 
ต่อแสนประชากร และกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี อัตราป่วย 126.99 ต่อแสนประชากร อ าเภอ     
ที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อ าเภอราชสาส์น อัตราป่วยเท่ากับ 221.15 ตอ่แสน
ประชากร รองลงมาคือ อ าเภอแปลงยาว 198.93 ต่อแสนประชากร และอ าเภอท่าตะเกียบ 
130.89 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.2  การติดตามงบค่าเสื่อม และงบลงทุน (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 5.2.1 การติดตามงบค่าเสื่อม  
  ปี 2561 เหลือ ที่ยังด าเนินการเบิกจ่ายไม่เรียบร้อยคือ รพ.พุทธโสธร,บางปะกง

,สนามชัยเขต,ท่าตะเกียบ และรพ.แปลงยาว ให้ทุกแห่งเร่งรัดติดตาม ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้เรียบร้อย เครือข่ายใดที่คาดว่าจะด าเนินการไม่ทัน ให้ท าเรื่องขยายเวลา 
รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

 5.2.2 การติดตามงบลงทุน  
  ปี 2562 มี รพ.สต.ต าบลท่าไข่ อ าเภอเมือง และรพ.สต.เกาะไร่ อ าเภอบ้านโพธิ์ ที่ยัง

ด าเนินการล่าช้า ฝากให้เร่งรัดติดตามด้วย 
รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.3  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน, งบอุดหนุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ฉะเชิงเทรา 
จากระบบ SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2561 – พฤษภาคม 2562) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 รบังบประมาณ 71,685,007.00 บาท เบิกจ่าย 52,464,469.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 

73.19 ซึ่งสิ้นเดือนนี้จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ 80 ฝากทุกที่ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย  
รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.4  สถานการณ์การเงินการคลัง  (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

 
 สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 
 - รพ.พุทธโสธร วิกฤติระดับ 2 (ต่อเนื่องจากเดือนก่อน) รายได้ประกันสังคมในเครือข่าย 

และรายได้IPD UC และ OPD UC ได้รับเงินจาก สปสช. น้อยกว่าต้นทุนบริการ เมื่อมีการ 
บันทึกบัญชี ท าให้พบว่ามีการขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ปัญหาการเรียกเก็บเงิน 
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ยังค้างเงินที่จะ
ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บยังติดเงื่อนไข 

 - รพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ 2 (เดือนก่อนเดิมระดับ 1) จ่ายช าระหนี้การค้าด้วยเงินนอก 
งบประมาณ (ไม่รวมเงินงบลงทนุ และเงินบริจาคผ้าป่า) ประมาณ 3.2 ล้านบาท ,         
ต้ังเจ้าหนี้การค้าด้วยเงินนอกงบประมาณ ประมาณ 3.6 ล้านบาท , จ่ายค่าไฟฟ้า 2 
เดือน(กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562) ประมาณ 9 แสนบาท และจ่ายค่าตอบแทนค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) จากเงินบ ารุง ประมาณ 2.7 ล้านบาท 

 - รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ 2 (เดือนก่อนเดิมระดับ 1) จ่ายค่าตอบแทน OT ,        
ค่ารักษาบัตรประกัน รพ.พุทธโสธร , ค่าตอบแทนฉบับ 11 , ค่าสาธารณูปโภค , ค่ายา , 
ค่าวัสดุอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 5 ล้านบาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.5 รายงานคงเหลือ เงินบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 และ ปีงบประมาณ 2562 
(โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 
 รายละเอียดตามที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.6  การด าเนินงานกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ (โดย กลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
  แนวทางการจัดกิจกรรม 
  1. การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 

2. การคัดกรองสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กนักเรยีน 
3. การคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ 
4. การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ 

 การด าเนินงานกิจกรรมจ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
  1. วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 

2. วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 
3. วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2562 
4. วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2562 
5. วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 

 การด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ยังมีบางอ าเภอที่ยังไม่รายงานผลการจัดกิจกรรม ขอให้รายงาน
ด้วยตามแบบฟอร์ม ที่ได้ส่งให้แล้ว และขอให้แต่ละอ าเภอส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ด้วย เพ่ือจะ
ได้ประสานและติดตามรวบรวมกิจกรรมจิตอาสา  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.7  การติดตามการใช้งบสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน พชอ. (โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ) 
 -สรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการด าเนินงาน พชอ. 

 
 มี 3 อ าเภอ คืออ าเภอบางคล้า ,บางน้ าเปรี้ยว และแปลงยาว ที่ยังไม่ได้ท าการเบิกจ่าย ขอให้

เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย  
 -อ าเภอคลองเขื่อน และอ าเภอแปลงยาว น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน พชอ.ในที่ประชุม 

-ครั้งต่อไป ให้อ าเภอบางคล้า และบางปะกง น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน พชอ. ในที่ประชุม
(อ าเภอละ 5 นาที) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.8   ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน (Service Delivery Blueprint) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้เขตสุขภาพจัดท าแผนและแนวทางการจัดระบบบริการ

สุขภาพ (Service Delivery Blueprint) เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพและก าลังคนด้าน
สุขภาพ ดังนั้นส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลเพื่อท าเอกสารแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่  6    
โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และตอบกลับเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 
2562  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 งานประชุมวิชาการกระทรวง (โดย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562 ณ โรงแรม

แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  และมีการจัดกิจกรรมวิ่ง “หมอชวนวิ่ง@สาสุข
บูรพา” ขอประชาสัมพันธ์ เสื้อหมอชวนวิ่ง จัดจ าหน่ายตัวละ 250 บาท  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1.2 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 2 (โดย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562   

รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งเวียนแล้ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.1.3 การจัดระบบช่องทางพิเศษ (โดยรองเลิศชาย เลิศวุฒิ) 
 สืบเนื่องจากได้ไปประชุมกับพัฒนาสังคม และจะมีกลุ่มจิตอาสา เข้ามาช่วยผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกลุ่ม

จิตอาสาเหล่านี้ จะพาคนไข้ไปรักษาในโรงพยาบาล และผู้ว่าราชการได้ขอความอนุเคราะห์  
จากผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอ าเภอ จัดระบบ FAST-TRACK  ช่องทางพิเศษ
ให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.1.4 ไข้เลือดออก (โดยรองเลิศชาย เลิศวุฒิ) 
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ ามากในเรื่องนี้ ฝาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุข

อ าเภอทุกแห่ง ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.1.5 ระเบียบ "เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ" (โดยรองเลิศชาย เลิศวุฒิ) 
 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งด้านพัสดุ คุณสมบัติหลักๆของผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับ
เงินเพ่ิมพิเศษ คือ ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ดังนั้นขอฝากให้ไปศึกษาระเบียบนี้ด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  การรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก  (โดย ผอ.รพ.สนามชัยเขต) 
  ในการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก กรณีต่างพ้ืนที่ขอให้รายงานอย่างรวดเร็ว ข้อมูลจะได้ไม่ล่าช้า 

ด าเนินการควบคุมโรคได้รวดเร็ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.2.2  การประชุมวิชาการเขต  (โดย ผอ.รพ.บางคล้า) 
  การจัดประชุมวิชาการเขต ณ โรงแรมกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ในวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 

2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพ  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1  การสรรหาสาธารณสุขอ าเภอ  
 การสรรหาสาธารณสุขอ าเภอ ในต าแหน่งที่ว่าง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก าลัง

ด าเนินการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1  การขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออม (โดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
 การขับเคลื่อนวินัยการออม ซึ่งทางจังหวัดมเีป้าหมาย อย่างน้อย 20 คน/หมู่บ้าน ที่จะสมัคร

เข้ากองทุนนี้  ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดของจังหวัดฉะเชิงเทราคือ 17,840 คน ในเดือนมิถุนายน 
ทุกอ าเภอควรจะได้ 20%  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.4.2  แนวทางการป้องกัน ควบคุมโรค (โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) 
 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรค  (โรคเอดส์ วัณโรค จิตเวช) 

เกี่ยวกับผู้ต้องขังท่ีได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งจะเรียกผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม วันที่ 10 
มิถุนายน 2562 ส่วนรายละเอียดแนวทางการป้องกันควบคุมโรค จะจัดส่งให้แต่ละอ าเภอ
ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/6.4.3  ช่องทางพิเศษ… 



 ๑๒ 

6.4.3  ช่องทางพิเศษส าหรับผู้พิการ  (โดย ผู้แทนประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 ชมรม อสม. เสนอขอให้มชี่องทางพิเศษส าหรับผู้พิการ ที่เข้าไปรับบริการในโรงพยาบาล 
มติที่ประชุม   รับทราบ และรับเรื่องไว้พิจารณาจัดระบบช่องทางพิเศษ ส าหรับผู้พิการ ซึ่งจะมีการก าหนด

หลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อไป 
  
เลิกประชุมเวลา ๑4.5๐ น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ       ชาตรี  นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                          (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


