
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
ครั้งที ่8/๒๕๖2 

วันที่  2  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2   
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คณะกรรมการ ผู้มาประชุม 

1 นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 นางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา(รก.) 
3 นายเลิศชาย เลิศวุฒิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
4 นายชวาล ตัญญบุตร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการ 
  ทางวิชาการ(รก.) 
5 นางสาวรุ่งทิวา ประสานทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
6 นายสมบัติ ทั่งทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
7 นางระพีพร อารีย์ รองผู้อ านวยการด้าน พรส. รพ.พุทธโสธร 
8 นางรุจิรัตน์ ปุณยลิขิต รองผู้อ านวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธโสธร 
9 นายดิเรก ภาคกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางคล้า 
10 นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
11 นายจักรวาล บุญชู ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว(แทน) 
๑2 นายสุธน คุณรักษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกง 
๑3 นายสมคิด วิระเทพสุภรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต 
14 นางสาวมานิตา พรรณวดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
๑5 นายอนุชา อาภาสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชสาส์น 
16 นางสาวทิพวรรณ ไชยประการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแปลงยาว 
๑7 นายเกริกภัทร ลิมปพะยอม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ 
18 นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน 
19 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์  สาธารณสุขอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
20 นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์ สาธารณสุขอ าเภอบางคล้า 
21 นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์ สาธารณสุขอ าเภอพนมสารคาม(แทน) 
22 นายกฤษดา พรหมสุวรรณ์ สาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
23 นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอ าเภอบางปะกง 
๒4 นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์ สาธารณสุขอ าเภอสนามชัยเขต(แทน) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 นายอาณัติ ประดิษแจ้ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2 นางสาวนฤมล พงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
3 นางสาวพรพิมล ขันชูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
4 นางสาวภาคินี อินรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5 นายเมธี เมฆวิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6 นางประภาพร แสงเกิด นักทรัพยากรบุคคล 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1 นางสาวสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 
2 นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
3 นายจ ารัส ค ารอด ประธานชมรม อสม.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   

 

25 นายเบญจพล สุวรรณะ สาธารณสุขอ าเภอบ้านโพธิ์(รก.) 

๒6 นายมานิตย์ ชุ่มชูจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอแปลงยาว 

๒7 นายปราโมทย์ ตันดี สาธารณสุขอ าเภอราชสาส์น 

๒8 นางสาวรัตน์จุดา ฉัตรไชยศิริ สาธารณสุขอ าเภอท่าตะเกียบ(รก.) 

29 นายมนตรี รุ่งแสงสี สาธารณสุขอ าเภอคลองเขื่อน 

30 นางสาวนุชนารถ อรณพ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

31 นายชาตรี นันทพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

32 นายพิเชษฐ ไตรติลานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
33 นายเจริญชัย นวพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(แทน) 
๓4 นางโสภา เวฬุตันติ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
๓5 นางลาวัณย์ อมรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓6 นางลลิตา พรพนาวัลย์   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓7 นางรัตนา จันทร หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
38 นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
39 นายญาดา กมลวีระพันธ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(แทน) 
40 นายเดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
41 นางสาวพรพิมล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
42 นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
43 นายสมชาย ห้องทองค า หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

44 นางรุ่งรัตน์ ห้องทองค า หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 
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ก าหนดการประชุม 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
  -  ประชุมกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ 
  -  ประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
เวลา  13.๐๐  - 16.30 น. 
  -  ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นประธานในการประชุม   
วาระก่อนการประชุม 
 1) สวดมนต์ไหว้พระ 
 2) สรุปข่าวสารสาธารณสุข ประจ าเดือน สิงหาคม 2562  
    
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การจัดกิจกรรม ประชุม อบรม ต่างๆ ทีจ่ะไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัด ขอให้ชะลอ หรืองดไปก่อน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลและประชุมประจ าเดือน    
ครั้งที่ 7/๒๕62  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 จ านวน 13 หน้า  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่น าเสนอในการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยแก้ไข หน้า 10 ข้อ 6.3.1  สสอ.แปลงยาว แก้ไขเป็น สสอ.บางปะกง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  การด าเนินงาน พชอ. (โดย สสอ.สนามชัยเขต และสสอ.พนมสารคาม) 
 รายละเอียดตามท่ีเสนอในที่ประชุม 
รองเลิศชาย ขอให้น าเสนอผลการด าเนินงาน พชอ.ด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ ครั้งต่อไป สสอ.ท่าตะเกียบ และสสอ.เมืองฉะเชิงเทรา น าเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
๕.๑  รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖2 (โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) 
 รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 สิงหาคม 

2562 จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) จ านวนบัตรทั้งสิ้น 27,678 ฉบับ  รายงานทันเวลา        
จ านวน 27,224 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 98.36 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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5.1.1 อัตราป่วยของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 อัตราป่วย 10 อันดับแรก จังหวัดฉะเชิงเทราเปรียบเทียบกับอัตราป่วยภาคกลางและอัตราป่วย

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2562 

  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
5.1.2  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น 882 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 

124.24 ต่อประชากรแสนคน (ล าดับที่ 7 ของเขต ล าดับที่ 27 ของประเทศ) มีรายงานผู้เสียชีวิต  
2 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.24 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี  
อัตราป่วยเท่ากับ 348.91 ตอ่แสนประชากรรองลงมา คือกลุ่มอายุ 5 - 9 ป,ี 15 - 24 ปี       
อัตราป่วยเท่ากับ 291.11 และ 268.31 ต่อแสนประชากรตาม ล าดับ 

  

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.2  การติดตามงบค่าเสื่อม และงบลงทุน (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
5.2.1 การติดตามงบค่าเสื่อม  ปี 2562   
  ขอความร่วมมือให้ ผอ.รพ.ทุกแห่งเร่งรัดการด าเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2562 ด้วย โดยเฉพาะ      
รพ.พุทธโสธร, รพ.ราชสาส์น และรพ.แปลงยาว  

 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
5.2.2 การติดตามงบลงทุน  
 ปี 2562  รพ.สต.ต าบลท่าไข่ อ าเภอเมืองฯ และรพ.สต.เกาะไร่ อ าเภอบ้านโพธิ์ ที่ยังด าเนินการ

ล่าช้ามาก ขอให้เร่งรัดติดตามด้วย  

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๕.3  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน, งบอุดหนุน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา          
จากระบบ SMS (Strategic Management System) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 11 เดือน             
(ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) (โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) 
 - รบังบประมาณ 72,317,332.00 บาท  เบิกจ่าย 65,760,074.17 บาท ร้อยละ 90.93 

รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
๕.4   สถานการณ์การเงินการคลัง (โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 

  
 สรุปโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ 
 - รพ.พุทธโสธร และรพ.สนามชัยเขต วิกฤติระดับ 2 (ต่อเนื่องจากเดือนก่อน) เนื่องจาก 

ปัญหาการเรียกเก็บและมีการจ่ายช าระเจ้าหนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ในเดือนก่อน ท าให้ระดับ 
วิกฤติยังทรงตัวอยู่ 

 - รพ.ราชสาส์น วิกฤติระดับ 3 (เดือนก่อนเดิมระดับ 1) เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2562 
จ่ายค่ายา ประมาณ 2 แสนบาท จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ประมาณ 3 แสนบาท 
จ่ายค่าวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประมาณ 1 แสนบาท ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
ประมาณ 8 แสนบาท 

 - รพ.บางน้ าเปรี้ยว วิกฤติระดับ 4 (เดือนก่อนเดิมระดับ 7) เนื่องจากมีการปรับปรุงทาง 
บัญชีหนี้สูญ ประมาณ 7 ล้านบาท เข้าลูกหนี้ช าระเงินเอง ท าให้จ านวนสินทรัพย์ทางบัญชี 
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ระดับวิกฤติดีขึ้น ในด้านค่าใช้จ่ายที่จ่ายประจ าไม่ต่างจากเดือนก่อน 

 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
5.5  แนวทางการบริหารจัดการ การท างานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 – 2563 (โดย กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ และนพ.สสจ.จะประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการต่อไป 
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5.6  ข้อเสนอการเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพช่องปาก ปี 2563 (โดย กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม และจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
5.7   การรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562   
(โดย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
 รายละเอียดตามท่ีไฟล์น าเสนอในที่ประชุม และมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบแล้ว 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
6.1 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
6.1.1 รองเลิศชาย เลิศวุฒิ 
 - ต าแหน่งว่างของแต่ละจังหวัด ส่วนหนึ่งกระทรวงจะกันไว้ แต่ที่เร่งด่วนคือ 4 สายงาน แพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล กระทรวงจะขอกันไว้ 10% ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
อยู่ระหว่างด าเนินการเรื่องต าแหน่งว่าง ให้ทันตามเงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายละเอียดตามท่ีเสนอในที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
6.1.2  รองชวาล ตัญญบุตร 
 - เครื่อง ULV ทีใ่ห้ซื้อใหม่ เป็นแบบชนิดสะพายหลัง ทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนจากเงิน

บ ารุง รพช. และบางสว่น รพ.สต.จัดซื้อเอง 
 - ปีงบประมาณ 2562 มีสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ     

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (บ้านโพธิ์) และบริษัท โตโยต้า โบโชคุ จ ากัด (นิคมอุตสาหกรรม
เกตุเวย์ ซิตี้) ซึ่งผลจากการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (บ้านโพธิ์)  ได้เหรียญทอง และบริษัท โตโยต้า โบโชคุ จ ากัด 
(นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ ซิตี้) ได้เหรียญเงิน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.2  เรื่องจากโรงพยาบาล 
6.2.1  ผอ.รพ.บางคล้า  
 ระดับน้ าในเขื่อนสียัดมีน้อยมาก คาดว่าจังหวัดฉะเชิงเทราจะประสบภัยแล้ง ขอเสนอให้ โรงพยาบาล

ทุกแห่งเตรียมพร้อม ส ารอง และบริหารจัดการ การใช้น้ าให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
ประธาน ให้ทุกโรงพยาบาลท าแผนประมาณการใช้น้ า แผนส ารองน้ า และให้แต่ละโรงพยาบาลประสานกับ

นายอ าเภอ เพ่ือของบประมาณสนับสนุนการขุดเจาะน้ าบาดาล  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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6.3  เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
6.3.1  สสอ.บางปะกง 
 - เครื่อง ULV ชนิดสะพายหลัง ที่ส่งซ่อม ผู้รับจ้าง แจ้งมาว่าได้ปรับแก้ใบส่งของเพ่ือปรับลดราคา

ลง และจะจัดส่งของให้สสอ.ต่างๆ ดั้งนั้นฝาก สสอ.ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนค่าใช้จ่าย 
ขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล  

 - สอบถามการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการ  
นายเดชชัย แจ้งการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562              

ให้หน่วยงานบริหารวงเงินโดยคิดที่ 2.9 % ซึ่งทางกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ท าหนังสือ    
แจ้งเวียนออกไปแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.4  เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6.4.1  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงาน ที่ร่วมโครงการคัดกรองความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและภาวะ

หกล้มในผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งเป้าหมายคัดกรองผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 2,200 คน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
6.4.2  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 รายงานกิจกรรมจิตอาสา ให้ส่งเป็น One page และให้ส่งรายงานอย่างต่อเนื่อง 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
เลิกประชุมเวลา ๑6.30 น. 
         ลงชื่อ  ภาคินี  อินรัตน์                                  ลงชื่อ      ชาตรี นันทพานิช 
        (นางสาวภาคินี  อินรัตน์)                                                        (นายชาตรี นันทพานิช)                                                                    
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
         ผู้จดรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


